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تحت األضواءملف العدد
هل يسير جو بايدن على خطى

 جيـمـي كـارتر؟
الصراع حول الغاز يعزل الجزائر ويقرب 

المغـرب مـن مـصر ؟ 3 6

كواليس 2
سري

تشهد مدينة الداخلة أخطر انحراف لالحتجاج 
الدولة  حتفيظ  على  »لكرار«  أصحاب  طرف  من 
الترابي  بالنفوذ  الــعــاريــة  ــي  األراضـ مــن  لعدد 
ويف  كندوز،  وبئر  أنزران  وبئر  العركوب  جلماعات 
بالدفاع  املعنية  والهيئات  املنتخبني  غياب  ظل 
بإمكانية  األطراف  بعض  تهدد  الساكنة،  حقوق  عن 
يعني  ما  الداخلة،  يف  أمريكا  قنصلية  إلى  املشكل  نقل 
يتحول  أن  ميكن  الذي  املشكل  هذا  حلل  التطرق  ضرورة 
حترك  املكان  عني  من  شهود  ونقل  تــشــويــش)..(،  إلــى 
بعض األطراف لـ »االستنجاد« بإدارة الرئيس األمريكي 
بايدن، ما يعني ضرورة التحقيق امليداني لتحديد ما إذا 

كانت هناك حقوق مهضومة أم مزايدات)..(. مـدير النشر:  
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

استدعاء برلمانيين مصابين بـ»كورونا« للتصويت على القاسم االنتخابي 
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األحــــــــزاب

مـــة لــحـكـــو ا

كعكة نهاية الخدمة لـ»البيجيدي« 

ماذا بقي للشعب من حلوى االنتخابات ؟

تفاصيل أخرى  داخل العدد

وصف حزب العدالة 
والتنمية ليلة 
التصويت على 

القاسم االنتخابي 
بـ»الجمعة السوداء«، بعدما 

فشل في مواجهة أكبر تحالف 
حزبي ضده قبل االنتخابات، 

حيث ظهر »المصباح« معزوال 
في الساحة السياسية، 

ولم تعد هناك ال أغلبية وال 
هم يحزنون.. فقط حرارة 

الهواتف وخرق إجراءات الحجر 
الصحي كانتا كفيلتين بحسم 

المواجهة ضد حزب العثماني، 
وقد ظهرت شراهة النواب 

في توزيع الكعكة االنتخابية، 
حتى أن النقاش كان منصبا 

حول المصطلحات القانونية، 
وال أحد سأل: »ماذا سنترك 

للشعب؟«، بينما الشعب هو 
الذي سيشارك في االنتخابات، 

وهو الذي سيعطي معنى 
لهذه المعركة التي استمرت 
طيلة ليلة الجمعة الماضية..
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كـواليـس األخبــار

    

الأزمة املغربية الأملانية عالقة 
بني اأيدي »اأجنيال« و»عبد اجلليل«

يكون  بلدين  بني  الدبلوماسية  العالقات  قطع  كان  إذا 
السفراء  سحب  ويليه  املــأ)...(،  على  صريح  بإعالن  عادة 
عالقاته  تجميد  ــرر  ق الـــذي  فاملغرب  الــســفــارات،  وإغـــالق 
التعاون  وهيئات  بالرباط  أملانيا  سفارة  مع  الدبلوماسية 
لم تتضح  الحقيقية  والذي أسبابه  لها،  التابعة  واملؤسسات 
من  بوريطة  مراسلة  في  جاء  ما  باستثناء  الساعة،  حد  إلى 
أيام،  بعد  تلقى  والذي  عميقة«،  تفاهمات  »سوء  تعبير حول 
ثالثة  وفي  بساطة  بكل  فيه  جاء  األملانية  الخارجية  من  ردا 
يعرقل  سبب  أي  ترى  ال  األملانية  »الحكومة  أن  سطور)...(، 
مصحوب  رد  املغرب«..  مع  الطيبة  الدبلوماسية  العالقات 
ملناقشة  العلوي،  زهور  ببرلني  املغربية  السفيرة  باستدعاء 
كانت  التي  نفسها  السفيرة  وفــهــمــه)...(،  املغربي  القرار 
بالرباط أياما قليلة من قبل، وفي فترة ال ينصح فيها بالسفر 
إطار  ذلك جاء في  أن  للضرورة)...(، مما يفسر بال شك،  إال 

التحضير للقرار املذكور.. تخمني أكدته التقارير فيما بعد.
من تم... »ما شّتيني ما ْشّتْك«، وبعد أن حاول املغاربة فهم 
ما خفي وأسبابه، بني من رأى في األمر رّدا طبيعيا بديهيا 
ومشروعا على كل من تمادى في استهداف الوحدة الترابية، 
مبنى  أمــام  البوليساريو  علم  رفع  إلى  شك  بال  إشــارة  في 
كان  الليبي  امللف  أن  ظن  ومن  األملانية،  بريمن  والية  برملان 
البوليساريو لم تشكل  البلدين، وقضية علم  أبرز خالف بني 
اعتراف  إلى  املــرة  هذه  إشــارة  أعظم،  هو  ملا  غطاء  إال  فقط 
الواليات املتحدة بمغربية الصحراء، والذي جعل أملانيا تدعو 
الجتماع فوري ملجلس األمن للتأكيد على حل نزاع الصحراء 
يكمن  األرجح  االحتمال  ليبقى  املتحدة،  األمم  لقرارات  وفقا 
ميركل  أنجيال  إقصاء  عند  بدأت  التي  »الزبايل«،  تراكم  في 
للمغرب من مؤتمر برلني حول ليبيا، في الوقت الذي شاركت 

فيه كل القوى الدولية واإلقليمية من بينها الجزائر)...(.
»يا ريت« لو أن هذا التصرف املغربي يجعل من أملانيا، رابع 
قوة عاملية، تحس بنفسها كما يحس املراهق الذي يدخل البيت 
ويالحظ غضب ولي أمره نحوه دون معرفة سبب الغضبة، ما 
إذا كانت ناتجة عن أنباء حول سوء سلوكه خارج البيت، أم عن 
أم بسبب نقطه ومستواه  التي تفوح منه)...(،  الدخان  رائحة 
أشد  يكون  االستفهام  هذا  ليت  ويا  املدرسة)...(،  في  الرديء 
من العقاب، حتى يجعل كل دولة عظمى من اآلن فصاعدا، تفكر 

جيدا في كل خطوة تقوم بها ُتجاه املغرب..
الخوخ يداوي، كون داوا راســو)..(«، وما  »كون كان  لكن 
بالكشف  كفيل  وحده  والزمن  الجواب،  يملك  أحد  ال  أنه  دام 
عن خبايا ما يجري ويدور)...(، وفي انتظار كل هذا، ال مانع 
من التذكير بسيرة سيدة أملانية تدعى أنجيال ميركل، املزدادة 
فيه  ازداد  الــذي  اليوم  نفس  في  أي   ،1954 يوليوز   17 في 
تارودانت:  من  مغربي  مواطن  مستعار(،  )اسم  الجليل  عبد 
في   ،1989 ثورات  أعقاب  في  السياسة  أنجيال  دخلت  عندما 
في  الجماعية  لالنتخابات  الجليل  عبد  ترشح  العام  نفس 
إعادة  بعد  ثم  حظه)...(،  لسوء  ينجح  ولم  إقليم تارودانت، 
توحيد أملانيا عام 1990، تم انتخاب أنجيال عضوة في والية 
»مكلنبورغ«، ومن ثم ُعينت وزيرة للمرأة والشباب إلى غاية 
سنة 1994، حيث أصبحت وزيرة للبيئة، في العام الذي نجح 

فيه أخيرا عبد الجليل في االنتخابات املحلية إلقليمه.
وفي سنة 2005، ُعينت ميركل بعد االنتخابات االتحادية، 
في منصب مستشارة ألملانيا على رأس االئتالف الكبير، عام 
آخر لم يحالف فيه الحظ هذه املرة عبد الجليل في االنتخابات 

التشريعية.
رأس  على  طويلة  سنوات  تجربة  أنجيال  راكمت  وبينما 
راكم عبد  فيها ثالث مرات)...(،  الشعب  ثقة  أملانيا، بتجديد 
التي  السياسية  التجارب  من  مجموعة  جهته  من  الجليل 
االنتخابي  بقاسمه   ،2021 عــام  جــاء  حتى  بالفشل،  بــاءت 
فوزا  ستمنح  حسابات  الحسابات)...(،  غّير  والذي  الجديد، 
مقعده  على  أخيرا  للحصول  املرة،  هذه  الجليل  لعبد  محققا 
قد  الذي  اإلقليم  نفس  وهو  تارودانت،  إقليم  ممثال  بالبرملان 
نهاية واليتها  تقاعدها عند  فيه بعد  أنجيال لالستقرار  تفكر 
الراحل جاك شيراك، وستكون  زميلها  غرار  على  العام،  هذا 
عبد  املساعدة من  يد  أنجيال  أن تحتاج  إلى  دارت،  قد  األيام 
الجليل لقضاء أغراضها اليومية، من تراخيص إصالح بيتها 
الجليل  عبد  ليقرر  الروتينية،  اإلدارية  اإلجــراءات  ومختلف 
الوقت)...(،  لضيق  مكاملاتها  على  رده  عن  التوقف  ما  يوما 

وربما أيضا من باب االنتقام.. 
العبرة في شيئني: »الدنيا دّوارة«، و»دوام الحال من املُحال«.

األسبوعكاريكاتير

بقلــم               الطيب العلوي

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

بن كيران ساخرا:

»لم يعد يريدني
 ال اإلخوان وال 

المخزن«
الرباط. األسبوع

»السي  لحالة  تلخيص  أفضل 
في  لسانه  على  ورد  كيران«  بن 
مازحا  قال  اللقاءات، حني  إحدى 
معروفة،  »وضعيتي  ضيوفه:  مع 
يعد  ولم  املخزن  يريدني  يعد  لم 

يريدني اإلخوان«..
وكانت هذه العبارة قد وصلت 
الذين  الصحفيني،  بعض  ــى  إل
التعبئة  هامش  على  اجتمعوا 
الــنــواب  مجلس  شــهــدهــا  الــتــي 
بالتزامن  املاضية  الجمعة  يــوم 
يشهدها  كــان  التي  التعبئة  مع 

للنواب،  البرملان 
ــل املــعــركــة  ــب ق
ــة  ــمـ ــاسـ ــحـ الـ

حـــــــــــــــول 
ــم  ــاســ ــ ــق ــ ال
االنتخابي.

ّ

alousboue.com

هل يتحول البرلمان إلى بؤرة ؟

استدعاء برلمانيين مصابين 
للتصويت بـ»كورونا« 

على القاسم االنتخابي 

الرباط. األسبوع

أخطر ما حصل ليلة الجمعة املاضية، 
بني  التجييش  صـــراع  انطلق  عندما 
البرملان،  في  املمثلة  األحــزاب  مختلف 
االنتخابي«،  »القاسم  معركة  بمناسبة 
للمشاركة  برملانيني  نواب  استدعاء  هو 
وقد  »كورونا«،  بفيروس  إصابتهم  رغم 
أحد،  يكذبها  لم  إعالمية،  مصادر  قدرت 
الذين   ،»19 بـ»كوفيد  املصابني  عــدد 
على  بناء  أعضاء   3 الجلسة،  حضروا 

مصادر من مكتب مجلس النواب.
النواب بخرق  وتميزت جلسة مجلس 
املعمول  الصحية  االحترازات  ضوابط 
بها، بعدما رفض حزب العدالة والتنمية 
تقليص عدد نوابه املشاركني في الجلسة 
باستدعاء  األخــرى  الفرق  لترد  العامة، 
الجلسة  توقفت  حيث  نــوابــهــا،  باقي 
في  حسمت  ساعات،  ثالث  عن  يزيد  ملا 
بمجموع  العثماني  حــزب  ضد  األخير 

160 صوتا، مقابل 104 أصوات.
قاوم  قد  والتنمية  العدالة  وكان حزب 
األغلبية  من  املكون  الحزبي  التحالف 
ينهزم  أن  قبل  الطرق  بشتى  واملعارضة 
ما  أخطر  ولكن  ــوات،  األصـ معركة  في 

شــهــدتــه الــجــلــســة، هــو حــشــد الــنــواب 
داخل قاعة الجلسات العامة دون ضبط 
القواعد الصحية التي تفرضها الظرفية، 
حيث شاركت في األشغال باإلضافة إلى 
برملانية   ،»19 بـ»كوفيد  مصابني  نواب 

»نفساء«.
وقـــد حـــدث هـــذا »يـــا حـــســـرة« في 
مؤسسة تشريعية، حيث تم تشريع عدة 
يقومون  الذين  املواطنني  تعاقب  قوانني 
بخرق تدابير الطوارئ الصحية، ليطرح 
البرملان  السؤال: ما هو الحل لو تحول 
إلى بؤرة وبائية أمام هذا االستخفاف؟ 
حياة  »تعريض  بتهمة  سيعاقب  ومــن 

برملانيني للخطر« ؟

الرباط. األسبوع

ــة مـــنـــيـــب، أن  ــل ــي ــب قـــالـــت ن
ــداث  ــإحـ ــرب مـــطـــالـــب بـ ــ ــغ ــ امل

والقطع  عميقة  إصــالحــات 
مــع الــســيــاســات الــســابــقــة 
احتجاجات  ــرزت  ــ أف الــتــي 
اقتصادية  وأوضاع  وأزمات 

واجتماعية صعبة.
وشددت األمينة 

للحزب  العامة 
ــي  ــ ــراك ــ ــت االشــ
على  املــوحــد، 
ضــــــــــــرورة 

دستورية  إصــالحــات  بــإحــداث  التعجيل 
القطاع  وإنقاذ  املساواة  وتفعيل  وقضائية 

الصحي والتعليمي.
ودعت منيب خالل ندوة صحفية 
االنتخابات  »منظومة  حــول 
نظمت  الديمقراطية«  وسؤال 
اليسار،  فيدرالية  طــرف  من 
حقيقية  مؤسسات  بناء  إلــى 
عبر الفصل بني السلط والقطع 
وإحداث  والرشوة  الفساد  مع 
مغرب  لبناء  سياسي  انــفــراج 
ــى أن  ديــمــقــراطــي، وأشـــارت إل
كشفت  »كورونا«  جائحة 
عـــن فــشــل الــنــمــوذج 
ــوي وعــــرت  ــمـ ــنـ ــتـ الـ
ــع االقــتــصــادي  ــواق ال

واالجتماعي.

منيب توا�صل الت�صعيد

بن كيرانمنيب
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كـــــــــــواليـس األخبــار تحت األضواء

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

أقوى الحسابات االستراتيجية 
في منطقة الشرق األوسط

هل يت�سبب 

الصراع 
حول الغاز

يف عزلة اجلزائر 
وحتالف املغرب 

وم�سر ؟

سعيد الريحاني. األسبوع

التشويش  إمكانيات  كــل  عمليا  انتهت 
ــوب الــغــاز  ــب ــروع أن ــش ــري عــلــى م ــزائ ــج ال
دبلوماسية  معركة  بعد  املغربي،   - النيجري 
التقارب بني  قوية قادها املغرب، ولعب فيها 
من  كــان  لذلك  كبيرا،  دورا  البلدين  قائدي 
املشروع  هــذا  موضوع  يكون  أن  الطبيعي 
امللك  بــني  هــاتــفــي  اتــصــال  مــحــور  الكبير 
محمد  النيجيري  والرئيس  السادس  محمد 
بوخاري، اللذين أكدا من خالل اتصالهما في 
الفترة األخيرة، مضي املشروع نحو التحقق 

على أرض الواقع.
وكانت وسائل إعالم مغربية قد أكدت مؤخرا 
من خالل  املــشــروع،  هــذا  إلــى  الحياة  عــودة 
الحديث عن دراسات جديدة، تتعلق بإمكانية 
نقل هذا املشروع عبر البحر بدل البر، لدواعي 
بمعركة  مرتبط  املشروع  هذا  أن  علما  أمنية، 
الدول  وبعض  املغرب  بني  قوية  دبلوماسية 
األوروبية، بما فيها دول عظمى، ألن من شأن 
هذا املشروع الذي سيمكن املغرب من تصدير 
أنابيب  خط  على  التأثير  أوروبا،  نحو  الغاز 

الغاز القادمة من روسيا نحو أوروبا.
العملية كلها تتعلق بحسابات استراتيجية 
نجاح  يــربــط  أن  للمغرب  ويــمــكــن  كــبــيــرة، 
بأوروبا،  عالقته  وفي  إفريقيا  في  مشاريعه 
عزلة  االعتبار  بعني  تأخذ  جديدة  بحسابات 
أملانيا  تقارب  مثل  الحالية،  التقاربات  بعض 
والجزائر وتركيا، حيث يمكن للمغرب تكريس 
املغربية  العالقات  وإنعاش  التقارب  تقارب 
املصرية، ال سيما وأن هذه األخيرة اتفقت مع 
لربط حقل غاز  أنابيب  إسرائيل على مد خط 
مصر  في  اإلسالة  بمحطات  كبير  إسرائيلي 
هنا  ومن  ــا،  أوروب إلى  الغاز  تصدير  لزيادة 
املصري  الغاز  أنبوب  جر  في  التفكير  يمكن 
ما  وهــو  أوروبـــا،  إلــى  تم  ومــن  املغرب  نحو 
لكون حساباتها  تركيا،  يكرس عزلة  أن  يمكن 
حسابات  مع  األحوال  من  حال  بأي  تلتقي  ال 

مصر واملغرب..
كرين،  املصطفى  يقول  السياق،  هــذا  في 
االجتماعية،  للعدالة  الوطني  املرصد  رئيس 
توالي  سياق  ))فــي  استراتيجية:  ورقــة  في 
حوض  في  والغازية  النفطية  االكتشافات 
البحر األبيض املتوسط، وخصوصا في الجزء 
الجنوبي الشرقي منه، التأم منذ سنوات قليلة 

2019( ما صار يعرف الحقا، أي منذ  )يناير 
شتنبر 2020، بـ»منتدى غاز شرق املتوسط«، 
جمعت  اقتصادية  ومنظمة  طاقي  تكتل  وهو 
فــي الــبــدايــة بــني كــل مــن الــيــونــان وقبرص 
مصر  مــن  كــل  بها  التحقت  ثــم  وإســرائــيــل، 
في  حاليا  مقرها  ويوجد  وإيطاليا،  فــاألردن 
القاهرة )ألسباب سياسية وجيواستراتيجية 
التحاق  املنتدى  يشهد  أن  قبل  ولوجستية(، 
مالحظ«  كـ»عضو  املتحدة  العربية  اإلمــارات 
اإلمارات  دور  أن  والواقع   ،2020 دجنبر  في 
املصدر  نفس  بكثير((..  »املالحظة«  يتجاوز 
يتساءل، قد يقول البعض: وما عالقة اإلمارات 
منذ  ــر  ))األم بــأن  ويجيب  املتوسط؟  بشرق 
البداية يتعلق بعملية إعادة ترتيب رقعة مينا 
ساحة  إال  فليس  املتوسط،  شرق  أما  كاملة، 
املعركة القادمة بني جبابرة العصر، وستمتد 
غرب  إلــى  وبــالــضــرورة  الحقا  املعركة  هــذه 
والسعودية  اإلمارات  فإن  وعمليا،  املتوسط، 
وليبيا  املتوسط،  شرق  في  بقوة  متواجدتني 
تحديدا، منذ موت القذافي إن لم يكن قبل ذلك. 
والسعودية،  ــارات  ــ اإلم ــى  إل وبــاإلضــافــة 
الكشف  تم   ،2020 سنة  بحر  في  وبالضبط 
عن إجراءات التحاق كل من فرنسا واالتحاد 
بدعوى  رسميا،  املتحدة  والواليات  األوروبي 
عن  بالتنقيب  املتعلقة  املــجــهــودات  تمويل 
أننا  الحقيقة  ولــكــن  وتــصــديــرهــا،  الــطــاقــة 
سياق  في  سلفا  مبرمج  تكتل  تعزيز  بصدد 
من  املتحدة  )الواليات  العمالقة  بني  الحرب 
تكتل  أخرى(،  من جهة  والصني-روسيا  جهة 
العسكرية  بالقواعد  وسينتهي  بالطاقة  بدأ 
والدليل  العسكرية،  القواعد  نعم  املتقدمة.. 
هنا، ما قامت به فرنسا بذريعة تعزيز قدرات 
الجغرافي،  املجال  لهذا  املنتمية  األطـــراف 
عشر  ثمانية  الــيــونــان  ببيع  قــامــت  حــيــث 
لم  حيث  قياسي،  ظــرف  في  »رافـــال«  طائرة 
بضعة  الصفقة سوى  حول  املفاوضات  تأخذ 
أسابيع، ومن الواضح أن إبرام هذه الصفقة 
لشرعنة  ولكن  اليونان،  عيون  لسواد  يتم  لم 
املنتدى،  هــذا  في  الفعلية  باريس  مشاركة 
ولتعزيز قدرات الحلف القادم في منطقة مينا 
جيوستراتيجي  تحول  نواة  يعتبر  والــذي 
فرنسا  انضمام  وألن  املنطقة...  في  كبير 
قوة  في  طرفا  منها  سيجعل  املحور  لهذا 
األبيض  البحر  على  مطلة  كبيرة  طاقية 
استعادة  من  بالتالي  ويمكنها  املتوسط، 

أملانيا،  حــســاب  على  ــة  ــي األوروب ريــادتــهــا 
عليها  يجب  بما  األخــيــرة  هــذه  قــامــت  فقد 
في  قدم  موطئ  على  للحصول  مناورات  من 

املنطقة، وقد كان لها ذلك أو كاد أن يكون، عبر 
دون  اقتحمته  الذي  الليبي،  امللف  على  القفز 
املنطقة،  في  لشريك  حاجتها  وبحكم   تــردد، 
تركيا  نحو  منطقيا  تتوجه  أن  قــررت  فقد 
)العدو اللدود لكل من اليونان وقبرص ومصر 
وفرنسا، وحتى إسرائيل إلى حد ما(، وهو ما 
من  غواصات  ست  لتركيا  أملانيا  بيع  يفسر 
طراز »214T« بمبلغ مليارين ونصف املليار، 
في  لتركيا  الداعم  أملانيا  موقف  على  زيــادة 
االتحاد األوروبي والذي يعرقل فرض عقوبات 
املتوسط  مناوشاتها شرق  بسبب  أنقرة  على 
أنقرة  باعت  التي  روسيا  أن  كما  تحديدا، 
بعيدة  ليست   »S 400« الصاروخي  النظام 
عن هذا الحلف، مما يفسر تغاضي روسيا عن 
الدعم الذي قدمته تركيا ألذربيجان في حربها 
الغرض  كان  التي  الحرب  هاته  أرمينيا،  مع 
منها ضمان موطئ قدم ثابت ألنقرة من أجل 
القادم   »TANAP« الــغــاز:  أنبوبي  حماية 
من  القادم   »Turkstream«و أذربيجان  من 
روسيا، واللذان تهدف من خاللهما تركيا ألن 
تصبح مركزا إقليميا لتوزيع الغاز بني آسيا 
وإفريقيا وأوروبا، في مقابل محور اليونان- 

مصر-إسرائيل(( حسب ما يؤكده كرين.
ــاملــعــطــيــات  نـــفـــس الــــورقــــة املــثــقــلــة ب
االستراتيجية، يؤكد صاحبها، الذي تميز في 
أن  استراتيجية،  أوراق  بعدة  األخيرة  الفترة 
الجزائر  بقاء  عن  أسفرت  الترتيبات  ))هــذه 
السياسي  اصطفافها  بحكم  الهامش،  على 
روسيا  جانب  إلى  تاريخيا  واإليديولوجي 

وتركيا  أملانيا  دفــع  مما  والــصــني، 
الحلف  إلـــى  ضــمــهــا  ــة  ــحــاول مل

وإلقناعها  الــتــركــي،  ــي  ــان األمل
ــيــس هــنــاك أفــضــل  ــك، ل ــذلـ بـ
بملف  أمامها  التلويح  مــن 
املــغــربــيــة، وألن  الــصــحــراء 
األَمــّريــن  تعيش  التي  تركيا 
مع حزب العمال الكردستاني، 

عن  اإلعـــالن  تستطيع  ال 
دعمها العلني 
ئر  ا للجز

نيابة  بذلك  أملانيا  تكلفت  فقد  والبوليساريو، 
عنها، وهو ما يفسر عداء أملانيا ومناوراتها 
لن  أملانيا  بأن  وينبئ  جهة،  من  املغرب  ضد 
إال  الــعــداء،  وهــذا  الخيار  هــذا  عن  تتراجع 
إفريقيا،  شمال  في  لها  قــدم  موطئ  بإيجاد 
زيــادة  املــغــرب  على  يفرض  هــذا  وبالتالي، 
املرونة  من  الكثير  الدبلوماسي،  الحزم  على 
االستراتيجية بالتعاون مع حلفائه في أوروبا 
وأمريكا، لفتح قنوات التعاون »رابح - رابح« 

مع أملانيا((. 
نفس املصدر يقول: ))بقي أن نتناول وسط 
كل هذا، موقع ودور املغرب في هذه املعادلة، 
وحيث أنه من الواضح أن هذا التكتل الطاقي 
املرور عبر شرق املتوسط،  ال يمكنه وال يريد 
وتركيا تحديدا، من أجل تصدير النفط والغاز، 
وحيث أنه من الواضح كذلك أن املنفذ األكثر 
واقعية هو املرور عبر غرب املتوسط، وحيث 
أنه من الواضح أخيرا أن غرب املتوسط يعني 
تحديدا  لطنجة  املتوسطي  امليناء  عبر  املرور 
مخصص  قطب  على  أصــال  يشتمل  والـــذي 
موقعا  ويحتل  والغازية  النفطية  للمنتوجات 
استثنائيا في الربط بني شرق وغرب املتوسط 
األمريكية  املتحدة  والواليات  أوروبا  وجنوب 
فإن  اإلفريقية،  الــقــارة  مــن  األكــبــر  والــجــزء 
أساسيا  طرفا  يعتبر  بالضرورة  املغرب صار 
بما  الجيوستراتيجية،  املــعــادلــة  هــذه  فــي 
يعني أننا مطالبني باالستجابة لهذا التحدي 
إيجاد  خالل  من  تحديدا  الجيوستراتيجي، 
والبنية  ودولــيــا،  وطنيا  السياسية  البنية 
الدبلوماسية والبنيات التحتية والترسانة 
هذا  ملسايرة  أنواعها،  بكل  التشريعية 
الزخم القادم من كل الجهات، وإذا كان 
ترتيب الشأن السياسي لتعزيز الجبهة 
الداخلية ساريا بالفعل على قدم وساق، 
منا  يتطلب  الدبلوماسي  الجانب  فإن 
من  كل  على  وفعالية  بسرعة  االنفتاح 
إسرائيل  وعلى  العربية  مصر  جمهورية 
والتحالف  الــعــالقــات  وتــعــزيــز 
مــعــهــمــا حــــول مــشــروع 
ــجــي  ــي ــرات تـــعـــاون اســت
من  مــتــوســطــي  أورو- 
االتفاقات  وتفعيل  جهة، 
االستراتيجية مع كل من 
إلفشال  وروسيا،  الصني 
جبهة  ــاء  ــن ب مـــحـــاوالت 
ــاهــضــة لــلــمــصــالــح  ــن م

الحيوية للمغرب((. المصطفى كرين



سري

لم يسفر املجلس الوزاري، املنعقد مؤخرا، عن 

أي تعيينات جديدة فيما يخص الئحة الوالة 

وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء  والعمال 

مصادر مطلعة، أن الئحة كبيرة من املقترحات 

أسماء  وجـــود  تبني  بعدما  لــلــرفــض،  تعرضت 

»مدسوسة« لشخصيات لها عالقات وقرابات عائلية 

واملؤسسات  السياسية  ــزاب  األحـ رؤســـاء  بعض  مــع 

ترشيح  مــن  البعض  يخجل  لــم  حيث  العمومية، 

أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

للملك من أجل التأشير عليها.

  

الطيب العلويمـدير النشر:

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

اتهام مسؤول مخابراتي جزائري 

بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربي

هل كان الحسن الثاني وراء فكرة
التقارب العربي اإلسرائيلي ؟

مؤشرات استعمال شباط كأرنب 
سباق في انتخابات 2021 

معجزة استخراج رصاصة من عنق 
الكولونيل عبابو دون »بنج«
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العسكر يفسد الود بــين شعبين شقيقين

»نعم« لألخوة مع الشعب الجزائري، لكن »ال« للقرارات 

إلى  العسكر  تحول  أن  بعد  الجزائريين،  باسم  الصادرة 

المغربية إلخفاء  السيادة  تتطاول على رموز  »شبيحة« 

الداخلية، باستعمال أساليب منحطة إعالميا، وصلت إلى حد  العيوب 

التهجم على المغاربة وملكهم محمد السادس، في برنامج منحط)..( 

تنزيل  العسكر في  بعد أن شرع  الجنراالت،  ينهل فقراته من محبرة 

ابتداء  مخطط لالستيالء على اكفة المؤسسات المدنية في الجزائر، 

من محيط الرئيس وصوال إلى المؤسسات الوطنية، حتى لو تطلب األمر 

العودة للمتقاعدين القدامى)..(، وقد فرض على المؤسسات الجزائرية في 

األسابيع األخيرة التحرك ضد المغرب، وضد إرادة الجزائريين، ليطرح السؤال عن 

خلفيات تحرك قادة الجيش الجزائري بهذا الشلك، وفي هذا التوقيت)..(. 

إنهم  المغاربة..  يعرفها  التي  الجزائر  ليست هي  العموم، فهذه  على 

بإعالم  العالم،  عن  بعيدة  معزول،  حكم  تحت  معزولة  جزيرة  يصنعون 

وهمي.. ألم يقل العرب قديما »ما هكذا تورد اإلبل« ؟

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«



5 العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021من 24 إلى 30 دجنبر 2020

كـواليـس األخبــار

إمكانية  مطلعة  مــصــادر  رجحت 
على  للتشويش  عظمى  دول  دخـــول 
النيجيري  ــاز  ــغ ال ــوب  ــب أن ــشــروع  م
مشاريع  منافسة  لتفادي  املــغــربــي، 
أنها  غير  الــنــوع)..(،  نفس  من  كبرى 
أوضحت في ذات السياق، أن القدرات 
الدبلوماسية املغربية على حل املشاكل 
تحسنت بشكل كبير في الفترة األخيرة، 
الحصول  ملف  طريقة  تؤكده  ما  وهو 
19«، حيث  »كوفيد  اللقاحات ضد  على 
يعني  املــعــركــة  ــذه  ه فــي  الــنــجــاح  أن 
أخرى،  معركة  أي  في  النجاح  إمكانية 
وهو ما يفسره منح التراخيص مؤخرا 
»سبوتنيك«  الروسي  اللقاح  الستيراد 

واألمريكي »جونسون«.

ــي الــيــعــقــوبــي  ــ ــوال ــ يــواصــل ال
مواكبة  دينامية  خلق  ــاط،  ــرب ال فــي 
مصادر  وتــقــول  امللكية،  للمشاريع 
على  وقف شخصيا  الوالي  أن  مطلعة 
أصحابها  كــان  مشاريع  هــدم  عملية 
يدعون أنهم أصحاب نفوذ، ما مكنهم 
ضخمة  عــقــارات  على  االستيالء  مــن 
ما  ينفعهم  لــم  حيث  الشاطئ،  قــرب 
في  الحال  ألصحاب  قرابة  من  ادعــوه 
يؤكد  ما  الهدم..  قــرارات  من  اإلفــالت 
إليها  يستند  التنفيذ  في  قوة  وجود 

الوالي أيضا)..(.

وزيـــر  ــة،  ــط ــوري ب ــاصــر  ن حطم 
عدد  في  القياسي  الرقم  الخارجية، 
الجنوبية،  األقــالــيــم  ــى  إل التنقالت 
بتجاوزه عتبة الـ 20 لقاء، بينما لم تطأ 
الجنوبية  األقاليم  الوزراء  بعض  قدم 
على  الحكومية  الوالية  شارفت  وقــد 
نهايتها، والسؤال مطروح أيضا على 
الوزير محسن الجزولي، الذي لم يعد 
خالفه  عن  الحديث  منذ  أثر  له  يظهر 

في وسائل اإلعالم مع بوريطة.

»كــورونــا«، صدرت  أزمــة  في عز 
أجل  مــن  كبير،  بنك  ــل  داخ األوامـــر، 
املتخصصة  فروعه  أحد  إدارة  إصالح 
لتكون  خيالي،  بمبلغ  السلفات،  في 
وليتم  نــجــوم،   5 ــنــادق  ــف ب شبيهة 
باهظة  بلوحات  األخير  في  تزيينها 
الشركة توجد في  أن  يعني  ما  الثمن، 
وضعية مريحة.. لتأتي األبناك وتقول 
بينما  »كــورونــا«،  بأزمة  تأثرت  إنها 
هي مستفيدة من تكلفة القروض التي 

تثقل كاهل املواطن املغربي.

مــزيــان  املــلــكــي  املــســتــشــار  وجه 
بلفقيه، تهنئة خاصة لقاضية باملحكمة 
على  البيضاء،  ــدار  ال في  االبتدائية 
مجلتها  من  بنسخة  توصله  خلفية 
القانونية،  العلوم  فــي  املتخصصة 
ويتعلق األمر بالسيدة أمينة رضوان، 
ينفع  فيما  النجاح  لها  تمنى  التي 
املتخصصني والطالب وأصحاب املهن 

القانونية..  

سحب  إلى  طبية  مصادر  نبهت 
بسبب  املعدة،  لقرحة  مضادة  أدويــة 
غير  مسرطنة،  مــواد  على  احتوائها 
أن ما يعاب في كل مرة على املصالح 
ــواصــل مع  ــت ــدم ال ــو عـ الــصــحــيــة، ه
يتعلق  ما  نفي  أو  لتأكيد  املواطنني 

بصحتهم.

ما خفي

الملك الحسن الثاني وشاه 
إيران، ويظهر الجنرال 

أوفقير إلى أقصى اليمين، 
وكانت نهاية الشاه على 

يد الثورة اإليرانية)...(.

ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي راكمها 
في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.

صور تنشر   ألول  مرة

نقابيون يحذرون أمزازي من التطبيع التربوي مع إسرائيل
الرباط. األسبوع

اعتبر املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، 
الصهيوني  الكيان  مع  التربوي  التطبيع  أن 
املجتمعي،  وللتماسك  الوطنية  للسيادة  مهدد 
الوصية  ــوزارة  والـ والحكومة  الدولة  محمال 
مسؤولية عواقب هذا القرار على األجيال وعلى 
التي  التاريخية  الحقائق  طمس  عبر  الذاكرة 

تؤرخ لجرائم الكيان الصهيوني البربرية.
لالنخراط  استعدادها  عن  النقابة  وعبرت 
في كل املبادرات الهادفة إلى مناهضة التطبيع 

والداعمة للشعب الفلسطيني في بناء 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس، 
النقابية  األجــهــزة  ــل  ك مطالبة 
باالنخراط  التعليمية،  والشغيلة 
النضالية  ــادرات  ــ ــب ــ امل كـــل  فـــي 
التطبيع  ملناهضة  والتحسيسية 
والدفاع عن القضية الفلسطينية، 
يــوم  ــارس،  ــ مـ  30 يـــوم  ــل  وجــع

جريمة  على  احتجاجا  األرض، 
التطبيع التربوي.
وقــــــــالــــــــت 
النقابة: إن قيام 
التربية  وزارة 
الـــوطـــنـــيـــة 

بالتطبيع التربوي والتعليمي مع الكيان 
تاريخية  جريمة  يعتبر  الصهيوني، 
املدرسة  حق  وفي  األجيال  حق  في 
في  تكمن  خطورتها  ألن  والجامعة، 
إعادة تشكيل إنسان مغربي جديد، 
وذاكرته،  وتاريخه  لهويته  فاقد 
كحركة  الصهيونية  مع  متصالح 
استيطانية،  استعمارية  عنصرية 
مـــحـــذرة مـــن »صــهــيــنــة الـــوجـــدان 
ــقــيــم  ــر وال ــكــي ــف ــت وال
الهوية«،  وتفتيت 
ألنـــــه أمـــــر يــهــم 
املغربي  الشعب 

ومستقبله. أمزازي

حزب العدالة والتنمية يستنجد بالمحكمة الدستورية

الرباط. األسبوع

اللجوء  العدالة والتنمية  قرر حزب 
أجل  مــن  الــدســتــوريــة  املحكمة  ــى  إل
الذي  االنتخابي،  القاسم  في  الطعن 
البرملانية  الفرق  أغلبية  موافقة  نال 
والــتــي صوتت  الــنــواب،  مجلس  فــي 
التشريعية  االنتخابات  في  العتماده 

والجماعية املقبلة.
وأجمعت جميع قيادات الحزب على 
الدستورية،  للمحكمة  الذهاب  ضرورة 
ــهــدف إعــــادة الــنــظــر فــي الــقــاســم  ب
االنتخابي، الذي يشكل تهديدا لريادة 
سيمنح  وأنـــه  خــاصــة  أوال،  الــحــزب 
لألحزاب املتوسطة والصغيرة إمكانية 
في  ومقاعد  تمثيلية  على  الحصول 

االستحقاقات املقبلة.
بعض  تقديم  »البيجيدي«  ويعتزم 
ــات وبـــعـــض املــالحــظــات،  ــوعـ ــدفـ الـ

ــتــي يــراهــا  وكـــذا »الــتــنــاقــضــات« ال
بني  االنتخابي  اعتماد القاسم  فــي 

االنتخابات النيابية والجماعية.
فريق  رئيس  الشيخي،  نبيل  وأكد 
املستشارين،  بمجلس  »املــصــبــاح« 
رفضهم أعضاء الحزب العتماد القاسم 
املسجلني  االنتخابي على أساس عدد 
أن  معتبرا  االنتخابية،  اللوائح  في 
للمجالس  بلقنة  عليه  ستترتب  ذلــك 
املنتخبة بالجماعات الترابية، ويخلق 

عراقيل أمام التحالفات.

المهن التي أفلست 
»كـــورونا« بسبب 

على طاولة بنشعبون

الرباط. األسبوع

الوهابي  زهــور  البرملانية  دعــت 
وزير  واملعاصرة،  األصالة  حزب  عن 
اإلدارة  وإصــالح  واملالية  االقتصاد 
أجل  من  للتدخل  بنشعبون،  محمد 
والخدمات  املهن  من  مجموعة  إنقاذ 

التي تأثرت بفعل جائحة »كورونا«.
رسالتها  فــي  الــوهــابــي  وأكـــدت 
اتخاذ  ضــرورة  على  املالية،  لوزير 
أصحاب  لحماية  مستعجلة  تدابير 
ــن اإلفـــالس  ــن الــقــطــاعــات م عـــدد م
الوشيك، مشيرة إلى أن تأثير جائحة 
العديد  على  وخيما  كان  »كــورونــا« 
فقدوا  الذين  والعائالت  األفــراد  من 
مورد رزقهم وباتوا يعيشون في ظل 

أوضاع معيشية صعبة.
عدة  عن  البرملانية  نفس  وكشفت 
تــأثــرت  ــة  وتــجــاري مهنية  أنــشــطــة 
الحفالت،  ممونو  منها  بالجائحة، 
الــحــالقــة والــتــجــمــيــل، الــحــمــامــات 

والعصرية،  التقليدية 
ــاالت أخـــرى  ــ ــج ــ وم
مستخدمني  تشغل 
ــاآلالف،  ــ يـــعـــدون ب
داعـــــــيـــــــة إلـــــى 
تـــــخـــــصـــــيـــــص 
ملساعدة  تحفيزات 

هـــــــــــــــــذه 
لقطاعات  ا
بنشعبوناملتضررة.

على إثر وفاة املشمول 
املــنــاضــل  اهلل  بــرحــمــة 
السيدي،  رشيد  موالي 
ــوع«  ــ ــب ــ تـــتـــقـــدم »األس
ــراد  ــ ــ ــى جـــمـــيـــع أف ــ ــ إل
يف  رفاقه  وإلــى  عائلته 
التعازي  بأحر  النضال، 
أن  اهلل  داعني  واملواساة، 
بواسع  الفقيد  يتغمد 
ذويه  يلهم  وأن  رحمته، 
ــه الــصــبــر  ــ ــائ ــ ــدق ــ وأص

والسلوان.
ــيــه  إل وإنـــــا  هلل  إنــــا 

راجعون.

 اتهام الوزير بنعبد القادر بمحاولة تعيــين 
مقرب منه في منصب سامي

الرباط. األسبوع

دعت النقابة الوطنية للعدل، رئيس الحكومة 
باملناصب  التعيينات  على  املصادقة  عدم  إلى 
مدير  منصب  السيما  بالوزارة،  الخاصة  العليا 
منح  اتجاه  في  تصب  والتي  املدنية،  الشؤون 
املنصب ألحد أعضاء ديوان الوزير محمد بنعبد 

القادر أمام انتفاء املعايير والشروط املعتمدة.
والقاضي  الوزير  قــرار  النقابة  واستغربت 
امليزانية  من  املالية  املناصب  من  املئات  بإلغاء 
نتج  والذي   ،2019 لسنة  العدل  لوزارة  الفرعية 
عنه حرمان شريحة عريضة من الشباب املعطلني 
بـ»األخطاء  القرار  واصفة  الشهادات،  وحاملي 

القاتلة واالرتجالية«.
وأكدت النقابة على مساندتها للملف املطلبي 

للمهندسني، واملتعلق باالستفادة من تعويضات 
الحساب الخاص بأثر رجعي، منتقدة ما سمته 
الوزارة،  تنهجها  التي  لألمام  الهروب  »سياسة 
املطالبني  للمناضلني  الستفسارات  وتوجيهها 

بحقوقهم«.

بنعبد القادر
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ملف األسبوع

ما أشبه األمس باليوم

ــرب على  ــغ ــي امل ــاع ف ــ تــتــشــابــه األوضـ
مرحلة  خالل  واإلقليمي  الوطني  املستوى 
الرئيس األمريكي الجمهوري جيرالد فورد 
)غشت 1974 - يناير 1977(، بما هو عليه 
دونالد  األمريكي  الرئيس  عهد  على  األمر 

ترامب )يناير 2017 - يناير 2021(. 
سنة  اإلسرائيلية  العربية  الحرب  فبعد 

في  املعتدل  االتــجــاه  املغرب  مثل   ،1973
إن  بل  إسرائيل،  السالم مع  بعملية  الدفع 
الحسن الثاني كان الزعيم العربي الوحيد 
الذي دعم زيارة أنور السادات إلى تل أبيب 
إمكانية  بحث  أجل  من  وذلك   ،1977 سنة 
إقامة اتفاقية سالم بني العرب وإسرائيل، 
بل إنه مهد بطريقة غير مباشرة لـ»اتفاقية 
من  املغرب  أصبح  وبذلك  ديفيد«،  كامب 
ما  وهــو  ألمريكا،  العرب  الحلفاء  ــرب  أق

لعالقة  بالنسبة  الحاضر  الوضع  يشبه 
أعاد  حيث  وإســرائــيــل،  بأمريكا  املغرب 
إسرائيل،  مع  عالقاته  فتح جسور  املغرب 
السياسية  األوســاط  في  الحديث  وأصبح 
عن دور جديد للمغرب في الصراع العربي 

اإلسرائيلي.
القارة  مستوى  على  الــوضــع  أن  كما 
بما  كبير  حد  إلــى  شبيها  كــان  اإلفريقية 
خالل  الحديث  كــان  فقد  اليوم،  عليه  هو 

املاضي عن كون  القرن  مرحلة سبعينيات 
هذه القارة ستشكل مستقبل العالم، وكان 
واالتحاد  أمريكا  بني  أوجــه  في  الصراع 
السوفياتي من أجل السيطرة عليها، وكانت 
شبيهة  إفريقيا  تجاه  املغربية  السياسة 
باليوم، بل وأكثر، فبعدما بدأت االنقالبات 
الحسن  بقيادة  املغرب  تدخل  إفريقيا،  في 
الثاني، املدعوم من طرف أمريكا، من أجل 

الكثير من  انقالبات في  منع حدوث 

منذ أن وقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، على القرار 
الرئاسي القاضي بمغربية الصحراء في آخر أيامه في 

البيت األبيض والمغرب وجيرانه يترقبون موقف اإلدارة األمريكية 
على عهدة الرئيس األمريكي الجديد، جو بايدن، بشأن االلتزام من 
عدمه بقرار الرئيس األمريكي السابق، وإذا كانت أمريكا لم تقدم 

أي إشارات بهذا الخصوص، فقد كثرت التأويالت من كون اإلدارة 
الجديدة غير قادرة على نسف هذا القرار، على اعتبار أن العالقات 

بين البلدين وصلت إلى مستوى استراتيجي لم يسبق أن وصلت إليه، 
وأن أمريكا في حاجة إلى المغرب أكثر من حاجة المغرب إليها.
ومن ضمن هذه االعتبارات، أن أمريكا تسعى إلى دعم مسلسل 

التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وأن أي تراجع أمريكي بخصوص 

قضية الصحراء من شأنه أن يجعل المغرب يتراجع عن إقامة عالقات مع 
إسرائيل، وهناك ملف آخر، وهو أن أمريكا تريد أن تجعل المغرب منصة 
لها لالستثمار في إفريقيا: مستقبل العالم، لكن مجرد قراءة بسيطة 

لتاريخ العالقات بين البلدين، نجد أنه في وقت من األوقات، وبالضبط 
خالل سنوات 1974-1977، أي مرحلة الرئيس األمريكي جيرالد فورد، 

وصلت العالقات المغربية األمريكية إلى مستوى أكثر مما وصلت إليه 
اآلن، ثم جاء الرئيس األمريكي جيمي كارتر، وهو أول رئيس أمريكي عن 

الحزب الديمقراطي كرس عداء الديمقراطيين لملف الصحراء المغربية، 
لينسف كل ما وصلت له العالقات بين البلدين، ونريد أن نقارن األمس 

باليوم، للعبرة فقط.
أعد الملف: سعد الحمري

تشابه غريب بين األمس واليوم:

هل يسير جو بايدن على خطى جيمي كارتر
أول رئيس أمريكي رسخ عداء الحزب الديمقراطي األمريكي 

لمصالح المغرب ؟

الحسن الثاني خالل اسقباله من طرف جيمي كارتر سنة 1978
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الدول، ولعل أشهر تدخل للمغرب كان في 
من  حاليا،  الكونغو  الزايير،  دولة  حماية 
االنقالب العسكري في سنة 1975، ووصل 
األمر بالحسن الثاني إلى إرسال فرق من 
للوقوف في وجه املحاولة  امللكي  الجيش 

االنقالبية.
أمريكا  بــن  منافسة  هــنــاك  والــيــوم، 
والصن من أجل النفوذ في إفريقيا، وعولت 
اإلدارة األمريكية على عهد الرئيس دونالد 
استراتيجي،  كحليف  املغرب  على  ترامب 
من أجل جعله منصة لالستثمار في القارة 
بل  فيها،  ــاب  اإلرهـ ومحاربة  الــســمــراء، 

وجعل مدينة الداخلة هي بوابة إفريقيا.
كانت  فقد  الوطني،  املستوى  على  أما 
الواليات املتحدة األمريكية داعمة للمغرب 
أقاليمه  استرجاع  أجــل  من  مطالبه  في 
الجنوبية، منذ أن بدأت القضية مطروحة 
أمام هيئة األمم املتحدة، بل إنها كانت ال 
تتصور أي مستقبل لبلقنة املنطقة، حتى 
هينري  األمــريــكــي،  الخارجية  ــر  وزي إن 
كيسنجر، صرح للرئيس الجزائري هواري 
بومدين سنة 1974، بأنه ال يمكن ألمريكا 
الناس  من  ألــف  ملائة  مستقبال  تــرى  أن 

سيشكلون دولة مستقلة.
وعندما صدر قرار محكمة العدل الدولية 
قضية  بــخــصــوص   ،1975 أكــتــوبــر  ــي  ف
عن  الثاني  الحسن  امللك  أعلن  الصحراء، 
األقاليم  إلى  تنظيم مسيرة خضراء  عزمه 
والجزائر  إسبانيا  أن  غير  الجنوبية، 
حاولتا معاكسة هذا املنحى، والتجأتا إلى 
إال  املغرب،  على  الضغط  أجل  من  أمريكا 
تنظيم  في  نجح  ذلك،  رغم  األخير  هذا  أن 
اكتشفت  ذلــك  وبعد  الخضراء،  املسيرة 
إسبانيا  على  أمريكا ضغطت  أن  الجزائر 

في الخفاء ملصلحة املغرب.
تماما  مقتنعة  الجزائر  أصبحت  لقد 
بأن أمريكا ضغطت على إسبانيا ملصلحة 
الخارجية  وزيــر  التقى  وعندما  املغرب، 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بكيسنجر 
له  أكد   ،1975 دجنبر   17 يوم  باريس  في 
وزير خارجية أمريكا، أن بالده لم تضغط 
وأنها  الصحراء،  قضية  في  اإلسبان  على 
من  الثاني  الحسن  على  الضغط  حاولت 
أجل العدول عن املسيرة الخضراء، غير أن 
كيسنجر،  له  قاله  بما  يقتنع  لم  بوتفليقة 
في  كــان  أمريكا  أن  على  التأكيد  وجــدد 
الخضراء،  املسيرة  توقف  أن  استطاعتها 
ــقــد أعــطــت الــضــوء  ــس، ف ــك ــع وعــلــى ال
وفي  بها،  ليقوم  الثاني  للحسن  األخضر 
عن  تتخلى  لن  الجزائر  أن  أخبره  األخير، 
أن  إلى  بوتفليقة  أشار  كما  البوليساريو، 
الجزائر لن تلعب الدور الذي كانت تنتظره 
في  السالم  صناعة  أجل  من  أمريكا  منها 

الشرق األوسط. 
في  البوليساريو  قيام  أعلن عن  وعندما 
الجزائر في فبراير 1976، لم تتأخر أمريكا 
أرسل  حيث  الــحــدث،  هــذا  على  ــرد  ال في 
أبريل  شهر  في  األمريكي  الخارجية  وزير 
من نفس السنة، رسالة رسمية إلى سفراء 
من  أخبرهم  العالم،  بقاع  شتى  في  بالده 
الكيان  بهذا  تعترف  ال  أمريكا  أن  خاللها 

الوهمي.
إلى هنا، كانت العالقة بن اململكة وأمريكا 
املغرب  إلى  ينظر  وكان  عسل،  على  سمنا 
على أنه الحليف التقليدي واالستراتيجي 
بينهما،  التاريخية  العالقات  بحكم  لها، 
بأن  التذكير  على  تلح  أمريكا  كانت  حيث 
بها  يعترف  العالم  في  بلد  أول  املغرب 
ككيان مستقل، وفي املقابل، كانت العالقة 
بسبب  متوترة،  جد  والجزائر  أمريكا  بن 
الصحراء  قضية  في  للمغرب  أمريكا  دعم 

كما هو الحال ملا هو عليه اليوم.

جيمي كارتر أول رئيس أمريكي 
ينسف العالقات المغربية 
األمريكية لمصلحة الجزائر

الحملة  بــدأت   ،1976 سنة  نهاية  في 
وقد  األمريكية،  الرئاسية  االنتخابية 
مرشح  الديمقراطي  الحزب  عن  ترشح 
الــذي  كــارتــر،  هــو جيمي  مــعــروف،  غير 
تنافس مع جيرالد فورد، الطامع في والية 
ثانية، وكما هو الحال اليوم، فاز املرشح 
فكان  جدا،  متقاربة  بنسبة  الديمقراطي 
خيرا  تستبشر  لم  التي  ــدول  ال بن  من 
جيمي  فوز  فبعد  املغرب،  املرشح،  بهذا 
مباشرة،  األمريكية  باالنتخابات  كارتر 
الفرنسية،  ماتش«  »بــاري  مجلة  أجــرت 
الثاني  الحسن  امللك  مع  صحفيا  حديثا 
يوم 19 نونبر 1976، ونشرته في عددها 
السنة،  نفس  من  نونبر   26 يوم  الصادر 
مواضيع،  عــدة  عن  خالله  امللك  تحدث 
جديد  أمريكي  رئيس  انتخاب  بينها  من 
ــو جــيــمــي كـــارتـــر، حــيــث ســئــل عن  وهـ
للواليات  جديد  رئيس  تعين  في  ــه  رأي
وكأنه  امللك  فأجاب  األمريكية،  املتحدة 
حيث  الــرجــل،  هــذا  من  سيأتي  ما  يعلم 
قال: ))عندما يتم تغيير رئيس الواليات 
املتحدة، يلزمه سنة الستالم مهامه، وهو 
تتلوان  اللتن  السنتن  مدة  إال  يحكم  ال 
ال  فهو  الرابعة،  السنة  خــالل  أمــا  ذلــك، 
يهتم إال بإعادة انتخابه، ولو كنت عضوا 
لطلبت  األمريكي،  الكونغريس  بمجلس 
أطول  وقت  يتاح  حتى  الدستور  تعديل 
ملمارسة الرئيس لسلطاته((.. ليتضح أن 
فورد  جيرالد  الرئيس  أن  لو  تمنى  امللك 
استمر في مهامه على رأس أمريكا أطول 

فترة ممكنة.
األمريكي  الرئيس  تسلم  بعد  مباشرة 
جيمي كارتر السلطة، بدأت تتضح معالم 
ضرب  فقد  الجديدة،  األمريكية  السياسة 
هذا األخير ما كانت قد وصلت له العالقات 
املغربية األمريكية بعرض الحائط، إذ ربط 
وخصوصا  الجزائر،  مع  متينة  عالقات 
االقتصادي، حيث  التعاون  على مستوى 

كانت الجزائر حديثة العهد بتأميم قطاع 
النفط واالستقالل االقتصادي عن فرنسا، 
التصنيع،  عملية  في  انطلقت  قد  وكانت 
واخـــتـــارت الــجــزائــر أمــريــكــا مــن أجــل 

مساعدتها على عملية التصنيع.
السياسة  معالم  بـــدأت  فقد  وهــكــذا، 
فشيئا،  شيئا  تتضح  الجديدة  األمريكية 
حساب  على  الجزائر  ملصلحة  وطبعا 
االقتصادية  العالقات  أن  أولها  املغرب، 
شهدت  الجزائرية  األمريكية  والسياسية 
تطورا ملموسا، وفي ظل هذه األوضاع، 
الــواليــات  ــى  إل ــارة ملكية  زيـ أعــلــن عــن 

املتحدة األمريكية.

عندما اعتبر الحسن الثاني 
أن »التعاون االقتصادي 

األمريكي الجزائري سيكون 
الضربة القاضية لالقتصاد 

الجزائري«

مجلة  مندوبة  الحسيني،  هــدى  أجــرت 
»الوطن العربي« التي كانت تصدر بباريس، 
 7 ــوم  ي املغربي  العاهل  مــع  استجوابا 
نونبر 1977، وقد كان التعاون االقتصادي 
األمريكي الجزائري موضوع سؤال وجهته 
»أعلن رسميا عن  له مندوبة املجلة قائلة: 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  إلى  زيارتكم 
هل  قضايا؟  مــن  هناك  ستثيرون  فــمــاذا 
ــعــالقــات االقــتــصــاديــة  تــعــتــقــدون بـــأن ال
املتنامية بن الجزائر والواليات املتحدة لن 
تؤثر في املوقف األمريكي تجاه املغرب؟«، 
فأكد امللك في جوابه على الشق األول من 
امللفات  ))سيحمل معه  بأنه  السؤال،  هذا 
األمريكية،  املغربية  باملعامالت  الخاصة 
والتي أكد أنها في حالة جيدة، وبرر ذلك 
البلدين((،  تربط  التي  القديمة  بالعالقات 
ملف  أيضا  معه  ))سيحمل  أنه  وأضــاف 
شرط  على  الفلسطينية،  العربية  القضية 
املعنية((،  األطــراف  آراء  أمامه  تتوفر  أن 
وأوضح أنه ))يعمل على إجراء مشاورات 

موسعة مع كل األطراف العربية((. 

مباشرة بعد تسلم الرئيس 
األمريكي جيمي كارتر 

السلطة، بدأت تتضح معامل 
السياسة األمريكية اجلديدة، 

فقد ضرب هذا األخري ما 
كانت قد وصلت له العالقات 

املغربية األمريكية بعرض 
احلائط، إذ ربط عالقات متينة 

مع اجلزائر، وخصوصا على 
مستوى التعاون االقتصادي، 

حيث كانت اجلزائر حديثة 
العهد بتأميم قطاع النفط 
واالستقالل االقتصادي عن 
فرنسا، وكانت قد انطلقت 

يف عملية التصنيع، واختارت 
اجلزائر أمريكا من أجل 

مساعدتها على عملية 
التصنيع.

الرئيس األمريكي جو بايدن في ضيافة الملك محمد السادس
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أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، 
واملتعلق باملعامالت التجارية املتنامية بني 
فقد  األمريكية،  املتحدة  والواليات  الجزائر 
قال الحسن الثاني في هذا الصدد: ))ال أظن 
الرغم  على  شيء،  في  تؤثر  أنها  شخصيا 
أعتقد شخصيا،  كما  املعامالت  تلك  أن  من 
هي لصالح الواليات املتحدة، وسوف تكون 
لالقتصاد  القاضية  الضربة  اقتصاديا 
توضيحا  املراسلة  أرادت  ثم  الجزائري((، 
ملكيا بخصوص هذه النقطة، وسألته: »ملاذا 
هذه املعامالت االقتصادية ستكون الضربة 
القاضية للجزائر«، فأجاب امللك: ))ألسباب 
عدة، أوال، الدين الذي يتراكم عليها، أمريكا 
وتطوير  واملصانع،  املعامل  لبناء  تقرضها 
حقول الغاز، وهذه القروض سيتوجب على 

الجزائر أن تفي بها يوما ما((.
ــحــوار  ــذا ال ــام مــن هـ ــ ــد أربــعــة أي ــع وب
الصحفي، أقام امللك ندوة صحفية بالرباط 
)يوم 11 نونبر 1977(، وارتباطا بموضوع 
الزيارة امللكية إلى أمريكا، طرح عليه سؤال 
من أحد املتدخلني حول »هل سيطلب امللك 
من الرئيس األمريكي أن يتوسط بينه وبني 
الجزائر في قضية الصحراء؟«، فأجابه امللك 
بأن ))املغرب يقبل أي وساطة، ألن املغرب ال 

يسعى إلى إراقة الدماء((. 
وباملوازاة مع ذلك، انتشرت شائعات طيلة 
سنة 1978، تقول أن أمريكا تعمل على القيام 
امللك  فنظم  والجزائر،  املغرب  بوساطة بني 
لقاء صحفيا يوم 19 شتنبر من نفس السنة، 
حيث خص وليد أبو ظهر، املدير العام ملجلة 
»الوطن العربي«، سأل هذا األخير امللك عن 
لحل مشكل  أمريكية  حقيقة وجود وساطة 
بالتالي:  امللك  فأجابه  املغربية،  الصحراء 
من  بدور  قامت  لو  أمريكا  إن  ))»ياريت«، 
بدور  يقوم  لكنا مطمئنني، وال  القبيل،  هذا 
له  ومن  بامللف  معرفة  له  من  إال  الوساطة 
معرفة بخطورة املوقف، مع األسف، أمريكا 
امللف  تعرف  ال  العالم،  في  األولــى  الدولة 
ذوي  حقوق  تعرف  وال  تاريخه،  تعرف  وال 
أمريكا،  إلى  رحلتي  أهــداف  من  إن  الحق. 
وشرح  باملوضوع،  كارتر  الرئيس  إحاطة 
ليس  فامللف  األمريكيني،  للمسؤولني  امللف 
يفوق  إنه  بل  والجزائر،  املغرب  بني  ملفا 
املغربية  الــعــالقــات  مستوى  جــدا  بكثير 

الجزائرية..((.

زيارة الملك الحسن الثاني 
ألمريكا التي لم تحقق شيئا

 1978 نونبر  و15   14 يومي  امللك  قــام 
كلمة  وخــالل  أمريكا،  إلــى  رسمية  بزيارة 
أثناء  كــارتــر،  جيمي  األمــريــكــي  الرئيس 
املغرب  بأن  ذكر  الثاني،  للحسن  استقباله 
أول بلد في العالم اعترف بأمريكا، وعبر عن 
بفعل  املغرب  تجاه  ألمريكا  الدائم  االمتنان 
وخالل  أبدا،  تنساه  لن  الذي  الصنيع  هذا 
والدته  أن  الرئيس  أوضــح  الكلمة،  نفس 
كل  على  وتفضله  باستمرار  املغرب  تــزور 
بلدان العالم، كما قال: ))أريد أن أكشف بكل 
صراحة بأننا نحن األمريكان استفدنا كثيرا 
استفادة  من  أكثر  املغرب  مع  عالقاتنا  من 
ــعــالقــات((، وأضـــاف:  املــغــرب مــن هــذه ال
الستقبال  لنا  تتاح  عظيمة  مناسبة  ))إنها 
اإلفريقية،  القارة  اليوم، رجل يعرف  ضيف 
املنطقة التي بدأت تظهر مصالحنا بصورة 
مكتوف  أجمع  العالم  ظل  وعندما  بناءة، 
طرف  من  الزايير  غزو  تهديد  أمام  األيــدي 
قوات خارجية، ظهرت مرة أخرى أمة أبدت 
املغربية،  األمة  إنها  وزعامتها،  شجاعتها 
بعمل  وقامت  االستقرار  تأثير  مارست  فقد 
في حينه بكل ثقة وعزم، وهذا يشكل مثاال 

الجاللة  صاحب  قدمه  بما  االحتذاء  يجب 
أجــمــع((،  للعالم  الــثــانــي  الحسن  املــلــك 
أن  خاللها  من  أوضح  فقد  امللك،  كلمة  أما 
الرئيس األمريكي شدد على تاريخ العالقات 
تاريخ  يــكــون  ــأن  ب وطــالــب  البلدين،  بــني 
عالقات البلدين املعاصر في نفس مستوى 

تاريخ عالقات البلدين في املاضي.
إلى  امللكية  الزيارة  أن  ظهر  عليه،  وبناء 
أمريكا لم تحقق شيئا يذكر، فخالل تصريح 
فبراير   22 يوم  األمريكية،  للصحافة  امللك 

إلى  قليلة  بأشهر  زيارته  بعد  أي   ،1979
الثاني على أن أمريكا  أمريكا، أكد الحسن 
وخصوصا  أصــدقــاءهــا،  تختار  أن  يجب 
عندما طلب املغرب شراء أربع طائرات من 
تسلمها  لم  أنها  غير  ثمنها،  ودفع  أمريكا 
مع  حرب  حالة  في  املغرب  أن  بدعوى  له، 
الجزائر، بينما سلمت طائرات لليبيا تحت 
منحازا  كــان  الــذي  القذافي،  معمر  قيادة 

لالتحاد السوفياتي.
الثاني،  وهكذا، فقد أوضح امللك الحسن 
األمريكي  الرئيس  إدارة  أن  وبكل صراحة، 
إدارة  من  أفضل  فــورد،  جيرالد  السابق 
الرئيس كارتر، ألنها تختار أصدقاءها منذ 

البداية.
بعد  األمريكية  املغربية  العالقات  أن  غير 
ذلك، بدأت تعرف بعض االنفراج، وفي هذا 
السياق، خص امللك رجال الصحافة العربية، 
يوم 28 أبريل 1980، بحديث صحفي، طرح 
إذا كانت  اللقاء سؤال حول ما  عليه خالل 
العالقات املغربية األمريكية قد عرفت تغيرا 
في الثالثة أشهر األخيرة؟ فأجاب امللك أنه 
))أصال لم يتغير موقف أمريكا من املغرب، 
على  كانت  البلدين  بني  العالقات  أن  حيث 
الدوام طيبة((، وأوضح أنها استمرت على 

الدوام في حالة جيدة. 

وفسر ما حصل بني املغرب وأمريكا طيلة 
ثالث سنوات، بأنه ليس خصاما بينهما، بل 
إن ذلك حصل ألمريكا مع جميع أصدقائها، 
لم تكن في حالة خصام  أمريكا  أن  واعتبر 
ثالث  عاشت  ولكنها  أبــدا،  أصدقائها  مع 
حرب  بعد  نفسها  مع  خصام  في  سنوات 
أنه  غير  »واترغيت«،  وفضيحة  الفيتنام، 
أصبحت  الصدمة،  هذه  من  خروجها  بعد 
ملا  أمنع  وتقييم  أسلم  تحليل  على  قــادرة 

يدور حولها من أحداث. 

وتابع الحسن الثاني تفسيره للموضوع، 
األمريكية طيلة  املتحدة  للواليات  بأنه وقع 
نظام  لكل  وقــع  ما  الثالث،  السنوات  تلك 
املواضيع  بعض  ما  مــدة  أغفلت  دولــة  أو 
ما  تعوض  أن  تريد  أنها  وأكــد  الشائكة، 
من  يمكن  ما  أكثر  لحل  الزمن  من  فاتها 
املشاكل ولو كانت متباينة حتى في كنهها 
أو حجمها، ووجه نصيحة ألصدقاء أمريكا، 
بأنه من الواجب عليهم أن يعرفوا ما وقع 
األعذار، وأن  التماس  ألمريكا، وطلب منهم 
يسهلوا عليها املشقة حتى يمكنها أن تجد 
لكل  الالئق  الحل  الالزمة،  الطمأنينة  في 

مشكل.

أغرب طلب من الملك الحسن 
الثاني إلى الرئيس األمريكي 

يخص العالقات المغربية 
األمريكية

الجديد،  األمريكي  الرئيس  صعود  بعد 
ندوة  املغربي  العاهل  عقد  ريغن،  رونالد 
بني  من  وكان   ،1981 يونيو   1 يوم  صحفية 
تتعلق  عليه،  طرحت  التي  األسئلة  أهــم 
بالنسبة  املــغــرب  يعقدها  الــتــي  ــال  ــاآلم ب
ملستقبل العالقات بينه وبني أمريكا في ظل 

صعود رئيس جديد هو رونالد ريغن؟ فعبر 
امللك في إجابته عن هذا السؤال، عن إعجابه 
األمريكي  الــرئــيــس  ــرام  ــت واح باستقامة 
إيزنهاور، الذي زار املغرب سنة 1959، وأكد 
أنه إذا ما تحلى رونالد ريغن بهذا السلوك، 
متوفرة  يومها  تكون  األسباب  جميع  فإن 

للتفاهم التام بني اململكة وأمريكا.
له  وجه  الصحفي،  املؤتمر  نفس  وخالل 
سؤال من طرف مراسلة قناة »NBC« قائلة: 
هي  كيف  الجاللة،  صاحب  يا  فضلكم  »من 
العالقات مع الواليات املتحدة؟ ألديكم مطلبا 
للرئيس ريغن؟«، فأجاب امللك بجواب أردنا 
أن ندرجه كما هو: ))أال فاعلمي أنه البد أن 
كالواليات  عظيمة  لدولة  مطلب  ثمة  يكون 
املتحدة األمريكية، إنما املهم هو في الكيفية 
التي يقدم فيها الطلب إليها، لن نطلب أبدا، 
وإنما سنحاول فقط أن نفسر ألمريكا أنه في 

صالحها تلبية بعض رغباتنا.
ذات يوم قال لي دبلوماسي أمريكي: »ما 
ذلك  وكــان  تطلبون؟«  التي  املساعدة  نــوع 
وقال  كارتر،  الرئيس  ملقابلة  التوجه  قبل 
التي  املساعدة  هي  »ما  الدبلوماسي:  ذلك 
تنتظرون من البيت األبيض؟« فكان جوابي: 
»أوال: إنني أحمل معي مجموعة من الخرائط 
الجغرافية - السياسية، وإنني آمل أن يكون 
األوراق  هاته  تجاه  التقويم  نفس  عندنا 
األمريكيون  أصدقائي  كان  فــإذا  املختلفة، 
األوراق  تــلــك  مــالئــمــا  تفسيرا  يــفــســرون 
فلن  سياسية،  والجيو  الجيواستراتيجية 
تبقى ثمة مشكلة، ثانيا: املسألة الثانية التي 
قلت  طائرات،  وال  أسلحة  تكن  لم  طلبتها، 
السيد سايروس  وكان  كارتر،  للرئيس  فقط 
قلت  الخارجية،  في  الــدولــة  كاتب  فانس، 
سايروس  السيد  يبعث  أن  أملي  للرئيس: 
الواليات  سفراء  جميع  إلى  بدورية  فانس 
كل  »في  فيها:  لهم  يقول  األمريكية  املتحدة 
انتهزوا  كوكتيل،  حفلة  إلى  حضرتم  مرة 
أي مناسبة يمكنكم اغتنامها للتصريح بأن 
أمريكا حليفة للمغرب«. إن هذا يكفيني وال 
هو  هــذا  أن  فعال  وأظــن  هــذا،  غير  ألتمس 

األهم((.
مؤتمرا  الثاني  الحسن  عقد  ذلــك،  وبعد 
من  ــان  وك  ،1982 يناير   29 يــوم  صحفيا 
بالهدف  يتعلق  ســؤال  األسئلة،  أهــم  بني 
الرئيسي لزيارة امللك ألمريكا؟ وهنا أكد أن 
الرئيس  على  التعرف  هو  أوال:  ))الهدف، 
رونالد ريغن شخصيا، ثانيا: فهم توجهات 
اإلدارة األمريكية الجديدة بعدما قضت سنة 
من عمرها، ثالثا: الحديث ليس فحسب عن 
العالقات الثنائية بني البلدين، ولكن للحديث 
باملغرب  متصلة  استراتيجية  جغرافيا  عن 
منظمة  رأس  على  أمريكا  أن  ذلك  وأمريكا، 
حلف شمال األطلسي، أي أنه ال يمكنها أن 
يمتد  األطلسي  املحيط  كون  عن  تتغاضى 
شيء  ))كــل  أن  وأوضــح  إفريقيا((،  حتى 
الزيارات  باهتمام  يحظى  أن  يجب  أطلسي 
التي يقوم بها زعماء البلدان األطلسية إلى 
فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  كرحلة  أمريكا، 
ميتران إلى أمريكا، ورحلة املستشار األملاني 
الثاني  الحسن  ورحلة  كذلك،  إليها  شميت 
إليها، ورحلة الرئيس السنغالي كذلك عبدو 

ضيوف((.
املغربية  العالقات  زخــم  فرغم  وهــكــذا، 
الرئيس  عهد  على  ومتانتها  األمريكية 
األمريكي جيرالد فورد، ومستوى التطلعات 
من طرف املغرب في أن يلعب دورا إقليميا 
الرئيس  أن  إال  املرحلة،  تلك  خــالل  مهما 
األمريكي جيمي كارتر، نسف كل ذلك، وسلك 
منحى آخر.. فهل سيكون الرئيس األمريكي 
أن  أم  لــه،  األصــل  طبق  نسخة  بايدن،  جو 
التاريخ لن يعيد نفسه في هذه املرة، وتذهب 

أمريكا واملغرب بعيدا في عالقتهما ؟

قام الملك يومي 14 و15 نونبر 1978 بزيارة رسمية 
إلى أمريكا، وخالل كلمة الرئيس األمريكي جيمي كارتر، 

أثناء استقباله للحسن الثاني، ذكر بأن المغرب أول بلد 
في العالم اعترف بأمريكا، وعبر عن االمتنان الدائم 

ألمريكا تجاه المغرب بفعل هذا الصنيع الذي لن تنساه 
أبدا، وخالل نفس الكلمة، أوضح الرئيس أن والدته تزور 

المغرب باستمرار وتفضله على كل بلدان العالم



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9

كواليس صحراوية
العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

اجلزائر تف�شل يف دفع الحتاد الإفريقي 
اإىل مناق�شة ق�شية ال�شحراء

عبد اهلل جداد. األسبوع 
 

الضغط  في  الجزائر  فشلت 
على الدول املشاركة في اجتماع 
التابع  واألمـــن  السلم  مجلس 
ــن أجــل  ــي، م ــق ــري لــاتــحــاد اإلف
املغربية  الصحراء  ملف  »إقحام 
حيث  االجتماع،  أجندة  ضمن 
املجيد  عــبــد  الــرئــيــس  أجـــرى 
قبل  هاتفيتني  مكاملتني  تبون، 
انطاق هذا االجتماع مع كل من 
رئيس جمهورية كينيا، أوهورو 
جمهورية  ــيــس  ورئ كينياتا، 
ــا، ســيــريــل  ــيـ ــقـ ــوب إفـــريـ ــنـ جـ

رامافوزا.
الجزائرية:  الرئاسة  وقالت 
إلــى  تــطــرقــتــا  املــكــاملــتــني  »إن 

أهــم املــســائــل املــطــروحــة على 
اإلفريقي،  االتحاد  أعمال  جدول 
واألمن،  السلم  مجلس  وخاصة 
 9 الــثــاثــاء  ــوم  ي اجتمع  الــذي 
ــارس عــلــى مــســتــوى رؤســـاء  مـ
الـــــدول والـــحـــكـــومـــات، وهــو 

ــذي شــاركــت فيه  االجــتــمــاع الـ
الجزائر بصفتها أحد أعضائه«.
مجلس  اجــتــمــاع  أن  ورغـــم 
الــســلــم واألمــــــن اإلفـــريـــقـــي، 
يــدرج  لــم  كينيا،  تــرأســه  الــذي 
جــدول  ضمن  الــصــحــراء  ملف 

حفظ  على  يركز  ــذي  ال أعماله 
ومواجهة  إفريقيا  في  السام 
بالتنمية،  املرتبطة  التحديات 
بأن  الجزائري  التلفزيون  روج 
على  سيطرح  الــصــحــراء  ملف 
من  اإلفــريــقــي  املجلس  طــاولــة 
الطوغو،  تصدر  لم  فيما  جديد، 
على  املغرب  سيادة  تدعم  التي 
ومــبــادرة  الجنوبية  أقــالــيــمــه 
حول  تعليق  أي  الذاتي،  الحكم 
كانت  ما  عكس  الصحراء  ملف 

تنتظر الجزائر.
فقدت  ــد  ق الــجــزائــر  ــت  ــان وك
واألمــن  السلم  مجلس  رئــاســة 
بعدما  اإلفــريــقــي  ــحــاد  االت فــي 
الجهاز  هذا  على  تسيطر  ظلت 
ــي دعــم  ــوات، ووظــفــتــه ف ــســن ل
جبهة البوليساريو على حساب 
القارة  تــواجــه  التي  القضايا 

اإلفريقية.

الملكي  الجيش 
البوليساريو يخنق 

الداخلة. األسبوع
 

املغربية  امللكية  املسلحة  القوات  تواصل 
توسيع الحزام األمني في الصحراء املغربية، 
إلغاق املنافذ على عناصر البوليساريو بشكل 
تام، ومنعها من الوصول إلى املناطق العازلة 

التي تسميها كذبا بـ»األراضي املحررة«.
الجدار  تمديد  بعد  أنــه  الصحافة  وقالت 
الحدود  إلــى  الــكــركــرات  منطقة  فــي  األمــنــي 
أخــرى  تسلل  نقطة  ــاق  إغ تــم  املوريتانية، 
عملية  عبر  البوليساريو،  جبهة  مليليشيات 
تويزكي  فــي  شرقا  األمــنــي  الــجــدار  توسيع 
من  وتحديدا  الجزائرية،  الــحــدود  باتجاه 
و»كرارة  بوهندة«  و»طارف  »األبعاج«  مواقع 

العربي« املوجودة شرق الجدار.

تم مؤخرا بالسمارة، تدشين الكلية 
متعددة التخصصات كمؤسسة تعليمية ذات 

استقطاب مفتوح قصد االستجابة للطلب 
التربوي باإلقليم وجهة العيون الساقية 

الحمراء عموما، وتقع الكلية التابعة 
لجامعة ابن زهر والتي ترأس حفل تدشينها 

الوزير سعيد أمزازي، ووالي الجهة، عبد 
السالم بكرات، ورئيس المجلس الجهوي، 
حمدي ولد الرشيد، على مساحة إجمالية 

قدرها 69 ألفا و500 متر مربع، كما 
تتوخى توفير تكوينات مقدرة في ميادين 

العلوم الشرعية واللغات واإلعالميات.

تلكس  من   الصـحراء

مناورات الجيش 
الموريتاني

 في منطقة حساسة

العيون. األسبوع 
 

التحضير  فــي  املــوريــتــانــي  الجيش  شــرع 
املقرر أن تنطلق  إلجراء مناورات عسكرية، من 
منتصف شهر مارس الجاري، في والية تيرس 
املنطقة  هذه  من  ويمر  موريتانيا،  شمال  زمور 
التجار  وخــاصــة  تــنــدوف  مخيمات  أصــحــاب 
املوريتانية،  املـــدن  يــقــصــدون  الــذيــن  منهم، 
عناصر  منه  تتسلل  مكانا  تعتبر  أنها  كما 

البوليساريو.
من  شهرين  بعد  املـــنـــاورات  هــذه  وتــأتــي 
على  املــوريــتــانــي  ــوزراء  ــ ال مجلس  مــصــادقــة 
دفاع  »منطقة  بإنشاء  يقضي  مرسوم  مشروع 
حساسة« شمال الباد، ويحدد مشروع املرسوم، 
حدود  تجسد  التي  البرية  املعالم  »إحداثيات 
املوريتاني  الشمال  في  تقع  التي  املنطقة،  هذه 
وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن 
للعبور بالنسبة لإلرهابيني ومهربي املخدرات، 

وجماعات الجريمة املنظمة«.

حسب ما أعلن عنه في دورة فبراير

70 في المائة من ميزلنية العيون 
للمواطنين تخصص 

العيون. األسبوع 
 

الثانية  الــجــلــســة  بــانــعــقــاد 
فبراير  لشهر  الــعــاديــة  لــلــدورة 
وفقا  الــعــيــون،  جماعة  ملجلس 
لجدول أعمال تضمن نقطة فريدة 
بالدراسة واملصادقة على  تتعلق 
يكون   ،2021 ميزانية  مشروع 
هذه  صفحة  طــوى  قــد  املجلس 
رئيس  خالها  قدم  التي  الــدورة 
املــجــلــس الــجــمــاعــي لــلــعــيــون، 
ــد، عــرضــا  ــرشــي ــد ال ــدي ولـ حــم
حــول  تــركــز  شــامــا،  تفصيليا 
الجماعي  املجلس  ميزانية  نقطة 
ــه  ــ ــا وأوج ــره ــي ــدب ــلــعــيــون وت ل
الطفرة  يــواكــب  بشكل  صرفها 
عن  فضا  باملدينة،  التنموية 
مجموع مداخيل املجلس وطريقة 

استثمارها.
إحاطة  في  الرشيد  ولد  وأكــد 
املجلس  ميزانية  حول  تفصيلية 
سنويا  تبلغ  أنــهــا  الــجــمــاعــي، 
و900  مليارا   12 مجموعه  مــا 
مليون سنتيم، إذ تخصص منها 
ككتلة  املــائــة  فــي   70 مــن  أكــثــر 
الجماعة  مصالح  موظفي  ألجور 
استثمار  يتم  فيما  وأعــوانــهــا، 
مايير  ثاثة  عن  بقليل  يزيد  ما 
سنتيم، من أجل استصاح البنى 

الختصاصات  وفــقــا  التحتية 
املجلس البلدي للعيون، وضمان 
لكبرى  التنموي  املسار  استكمال 
باتت  والتي  الصحراء،  حواضر 
معلمة تضاهي مدن شمال اململكة 
املغربية على الرغم من محدودية 
األخرى  باملدن  مقارنة  ميزانيتها 
على املستوى الوطني، مما يدعو 
وزارة  راســهــا  وعلى  الحكومة 
الداخلية، إلى دعم برامج جماعة 

العيون.

لشكر يستقطب أعضاء من حزب االستقالل

السمارة. األسبوع 
 

وشقيقته  العدلي  الحنفي  أعلن 
ــي، بــالــســمــارة، عن  ــعــدل فــاطــمــة ال
ــاد  ــحـ ــزب االتـ ــحـ ــا لـ ــم ــه ــام ــضــم ان
قادمني  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
ــزب االســتــقــال، وقــد  ــه مــن حـ ــي إل
ترشحه  عــن  قريبا  الحنفي  يعلن 
ستجرى  التي  املقبلة  لانتخابات 
خال السنة الجارية، وغير مستبعد 

أن يختار البرملان.
لحزب  األول  الكاتب  استقبل  وقد 
الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
املالكي  الحبيب  رفقة  لشكر،  إدريس 
وبديعة  الــوطــنــي،  املجلس  رئــيــس 
السياسي،  املكتب  عضو  الــراضــي 
باملقر املركزي للحزب، رئيس الجامعة 
الحنفي  اليد،  لكرة  املغربية  امللكية 
العدلي  فاطمة  جانب  إلــى  العدلي 
مرفوقني  السمارة،  ببلدية  املنتخبة 
بالكاتب اإلقليمي للسمارة، البار بيد 
امللكية  للجامعة  العام  والكاتب  هلل، 

املغربية لكرة اليد، اليزيد السعدي.

أمزازي يتصالح مع مسؤولي األقاليم الجنوبية في نهاية والية الحكومة

السمارة. األسبوع
 

على الرغم من أنه تأخر إلى ما قبيل انتهاء مهام الحكومة، 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  وقف  فقد 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي،  والبحث  العالي 
املنتدب  الوزير  رفقة  األخيرة  زيارته  خال  أمــزازي،  سعيد 
أوعويشة،  إدريس  العلمي،  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف 
والعيون،  والسمارة  كلميم  أقاليم  إلى  لهما،  املرافق  والوفد 
)وقف( على كل املشاريع التي منها التي ستنطلق الدراسة 
بها بدءا من السنة القادمة، وهو ما ترك ردود فعل إيجابية، 
في  الــوزارة  تماطل  من  واملهتمون  املنتخبون  يأس  أن  بعد 

إلحاق جهات الصحراء باملؤسسات الجامعية.
وأما  وتحفيزا  دفعة  ــوزاري  ال الوفد  زيــارة  شكلت  وقد 
جديدا في أن من بني املؤسسات من ستنطلق الدراسة فيها 
لكل  الوزير  استمع  حيث  املقبل،  الدراسي  املوسم  من  بداية 
الترابية،  اإلدارة  ومسؤولي  وأعيان  منتخبني  من  املتدخلني 
وهو ما مكن من التتبع امليداني لسير إنجاز مختلف األوراش 
املفتوحة على املستويني الجهوي واإلقليمي، والوقوف على 
مدى تقدم وتيرة تنزيل املشاريع املقررة برسم السنة املالية 

.2021
جهة  والي  الناجم،  أبهاي  من  بكل  التعليم  وزير  وأشاد 

كلميم، وعبد السام بيكرات والي جهة العيون، وأيضا عامل 
وإصرارهم  وقوفهم  نتيجة  نعيمي،  محمد  السمارة  إقليم 
على إخراج املشاريع الجامعية التي سترى النور في أقاليم 
الجهتني  والتي كانت موضوع توقيع اتفاقيات شراكة، وقع 
 4 عليها الوزير خال زيارته السابقة ملدينة كلميم، بإحداث 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة  األمر  ويتعلق  جامعية،  مؤسسات 
70 مليون  إفني، بكلفة مالية تبلغ  التطبيقية بمدينة سيدي 
درهم، والكلية املتعددة التخصصات بمدينة آسا بكلفة مالية 
80 مليون درهم، واملدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  تبلغ 
كلية  ثم  درهم،  مليون   50 يبلغ  مالي  بغاف  كلميم  بمدينة 
العلوم االقتصادية بكلميم بغاف مالي يبلغ 80 مليون درهم.
الطب  كلية  افتتاح  موعد  عن  بالعيون،  ــزازي  أم وأعلن 
الجامعي  الدخول  خال  أبوابها  ستفتح  والتي  بالعيون، 
املقبل 22/21، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى ساكنة جهة 

العيون.
مدينة  شرق  والصيدلة  الطب  كلية  شيدت  فقد  لإلشارة، 
املدرسة  وبمحاذاة  الجامعي  املستشفى  من  بالقرب  العيون، 
أربع  وتضم  زهر،  ابن  لجامعة  التابعة  للتكنولوجيا  العليا 
قاعات  و6  منها،  واحــد  لكل  مقعد   300 بسعة  مــدرجــات 
مركزا  تضم  كما  التوجيهية،  للدروس  قاعات  و10  للدروس 
للندوات بسعة أربعمائة مقعد، وست قاعات للورشات بسعة 
مما  للمناقشة،  وقاعة  للعروض  وبهوا  منها،  لكل  مقعدا   50
خولها أن تكون الكلية األولى على صعيد الجهات الجنوبية 

للمملكة.

ولد الرشيد
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أوالد باب الفتوح وفاس عدوة األندلس

والعلمية  الروحية  العاصمة  فاس،  مدينة  نالت 
قدامى  املهتمني،  من  الكثير  عند  املغربية،  للمملكة 
وجدد، مغاربة وأجانب، كل من موقعه وانطالقا من 
ملحوظا،  واهتماما  فائقة  عناية  وأدواته،  منهجه 
املغربية  الثقافة  وزارة  مــواقــع  أحــد  وبحسب 
نستخلص ما يلي: ))يرجع تاريخ تأسيس مدينة 
فاس إلى نهاية القرن الثامن امليالدي إبان مجيء 
املولى إدريس األول إلى املغرب سنة 789م، حيث 
اليمنى  الضفة  على  للمدينة  األولى  النواة  بنيت 
808م،  سنة  وفي  األندلسيني،  بحي  فاس  لــوادي 
الضفة  على  جديدة  مدينة  الثاني  إدريــس  أسس 
اليسرى لوادي فاس بحي القيروانيني، نسبة إلى 

أصل ساكنته املنحدرة من القيروان بإفريقية((.
 - الفتوح  بــاب  كــأوالد  بــاألســاس،  يهمنا  ومــا 
قضايا  عدة  عن  اللثام  إماطة  هو  األندلس،  عدوة 
العتيق  الحي  هذا  وباألخص  فــاس،  ساكنة  تهم 
إدريس  املولى  قصده  الذي  التاريخ  في  واملتجذر 
األرض  هــذه  إلــى  مجيئه  عند  األول  هو  الثاني، 
الطيبة.. لقد كانت عدوة األندلسيني كما استقيناه 
بــاألســوار،  ))محاطة  الثقافة،  وزارة  موقع  من 
وفي  جامع،  مسجد  ولها  ــواب  أب ستة  تخترقها 
كذلك  الثاني  إدريس  قام  املقابلة،  القديمة  املدينة 
ببناء سور ومسجد باإلضافة إلى قصر وسوق((.
إلى  البالي  بفاس  املحيطة  ــوار  األسـ وتــعــود 
لكن  )1199-1213م(،  املوحدي  الناصر  حكم  فترة 
التي تخترقها تحمل أغلبها أسماء تعود  األبواب 
)باب الفتوح،  إلى فترة حكم األدارسة والزناتيني 
باب الكيسة، باب الحمرة، باب الجديد(، وما يميز 
عدوة األندلس باب الفتوح بفاس، على غرار عدوة 
القرويني املدينة العتيقة بفاس، هو تواجد معلمة 
دينية كبيرة نفتخر بها كأبناء وبنات هذه العدوة 
جدا،  عميق  روحاني  بشكل  نحبها  بل  العتيقة، 
يسميه  كما  أو  الغالي،  األندلس  مسجد  وهو  أال 
الدارسون »مسجد األندلسيني«، الذي رّبانا آباؤنا 
والذكر  أظافرنا  للصالة  نعومة  منذ  ارتياده  على 
وحلقات  مجالس  وحضور  الكريم  القرآن  وتالوة 
علمية بني يدي فقهاء فضالء أجالء من أمثال العالم 
والخطيب  الحياني  الجابري  والفقيه  سودة  بن 
ونحيلكم  املحترمني،  أئمتنا  من  وغيرهم  اربيحة، 
املغربية  الثقافة  ــوزارة  ب املوقع  نفس  من  دائما 

بباب  األندلس  جامع  تخص  تاريخية  أزمنة  على 
-859 سنة  املسجد  هذا  ))بني  فاس،   – الفتوح 
لكن  الفهرية،  فاطمة  أخت  مريم  طرف  من  860م 
حكم  فترة  إلى  مجمله  في  يعود  الحالي  تصميمه 
ماء  نافورة  بإضافة  عرف  وقد  املوحدي،  الناصر 
وخزانة في العهد املريني، وخالل الفترة العلوية، 

قام السلطان املولى إسماعيل بعدة إصالحات((.
املذكور  أن املسجد  إلى  أن نشير  إال  وال يسعنا 
في  جوهرية  وإصــالحــات  ترميمات  عــدة  عــرف 
السنوات األخيرة، وحظي برعاية خاصة في عهد 
قلوب  على  الفرحة  أدخلت  السادس،  محمد  امللك 
على  تحافظ  لكونها  إعجابهم،  مرتاديه ونالت 

استمرارية معلمة دينية ال مثيل لها بهذه العدوة.
املدينة  هذه  تاريخ  عن  الحديث  إلطالة  وتجنبا 
العريقة، والتي تزخر املكتبات بالعديد من كتابات 
املؤرخني والباحثني كل على شاكلته، وما ذلك إال 
قيل  وقد  والحضارية،  والثقافية  العلمية  ملكانتها 
إلى  بكم  سأعرج  فــاس«،  في  والكل  »فــاس  قديما 
حي  واقع  إنتاج  تعيد  واقعية  كتابة  عن  الحديث 
بأمانة  بامتياز،  روحانية  مدينة  وذاكــرة  شعبي، 
وصدق في التعبير، فألوالد باب الفتوح خصائص 
مميزة، ولهم بذلك صيت محلي ووطني، بل دولي، 
واضحة  املتواضع  الطرح  هذا  في  فالشخصيات 
واألحـــداث،  واملــكــان  الــزمــان  حقيقة  مع  الهوية، 
الكتابة  هذه  في  ربما شاعرية  من وجود  وبالرغم 
وهذا الحكي، نظرا للطبيعة األسطورية لحي باب 

بباب  بوجيدة  سيدي  مقاطعة  وباألخص  الفتوح، 
نقل  في  أرغب  أنني  إال  األندلس،  فاس   - الفتوح 
واقع  بمعنى  تاريخي،  منه  أكثر  اجتماعي  هو  ما 
الحياة اليومية ألوالد الحومة، حومة باب الفتوح 
املميزة  الــروح  كذلك  ومعها  واليوم،  األمــس  بني 
موضوعي  بشكل  وذلك  بوجيدة،  سيدي  لساكنة 
وبالتركيز على بعض الحاالت ومعها الشخصيات 
التي تركت بصمة أو أثرا عميقا في النفوس، وفي 
العبد  لحياة  مرجعي  كإطار  الجماعية  الــذاكــرة 

الفقير إلى هلل ورفقائه، أوالد باب الفتوح.
وعبرا  دروسا  نهلنا  األول،  الرحم  الحي،  بهذا 
الفقيه،  دار  تــواجــد  مــع  الحنيف  ديننا  تخص 

وفود  كان يستقبل  الذي  الكتاني  الصوفي  العالم 
وفاته، تحول  وبعد  اململكة،  كل جهات  من  الزوار 
منزله الكبير إلى مأوى يضم جل الطلبة األفارقة 
الوافدين على بالدنا لتلقي علوم الشريعة، نهلنا 
سلوك املستقبل من مشايخ وفقهاء أجالء، ونهلنا 
من ضروب »التمسخيط« أشياء كثيرة ومهمة من 
أعماق الدروب واألزقة والتي خلفت أثرا عميقا في 
نفوسنا، ورحم هلل رجاالت سيدي بوجيدة الذين 
الحياتية،  املراوغات  في  املعارف  بشتى  زودونا 
بكل  الالحقة  األحداث  مواجهة  على  ساعدنا  مما 
البشري  الصنف  مع  التعامل  وعلى  تناقضاتها، 
على  عميق  أثــر  له  وسيكون  واملتنوع،  املتميز 
الغير،  مع  أو  النفس  مع  ســواء  ككل،  تعامالتنا 
وخالصة القول، هو نضال مستميت وجدي ألوالد 

الحي ألجل عيش كريم وخبز نعيم.
باب الفتوح، أقدم باب الذي أتاه املولى إدريس 
هو  التربة،  هــذه  قدمه  وطئت  عندما  األول  هو 
العاصمة  هامش  في  منسي  حي  عن  عبارة  اآلن 
الروحية، وقديما قيل: »دوي إلى كنت َعْدوي«، أي 
ذا  كان  الفتوح  باب  األندلس  لعدوة  االنتماء  أن 
داللة وتميز، وربما قد يكون هناك آخرين مؤهلني 
انتظرنا  لكننا  الفتوح،  بــاب  عن  للحديث  أكثر 
سئمنا  حتى  األقـــالم،  انتظرنا  مــدادهــم،  كثيرا 
من  الجوف  يحمله  بما  البوح  فقررنا  االنتظار، 
لهذا  املاضي  القرن  وسبعينات  ستينات  ذاكــرة 
الحي  بعلماء  يؤدي  قد  القرار  هذا  ولعل  الحي، 
ومؤرخيه ومثقفيه إلى الكشف عن املسكوت عنه، 
فباب الفتوح مؤسسة عليا أو مدرسة عليا لتفريخ 
جميع أشكال وأنواع السلوكيات التي تميز أوالد 
أقولها وأعي  الشعبية،  األحياء  أو رجاالت  فاس، 
بوجيدة  ابن سيدي  إال  لست  فأنا  إليه،  أذهب  ما 
الحجم  صغير  األنــدلــس،  فــاس   - الفتوح  بباب 
في  عميقة  بصمات  تركوا  عمالقة  مع  باملقارنة 
وجه  على  بوجيدة  وسيدي  عامة،  الفتوح  باب 

الخصوص.
باب  أوالد  من  من  املشروع:  بالتساؤل  وأختم 
انزيكا محمد رحمه هلل؟  الراحل  الفتوح ال يتذكر 
واملواقف  األحوال  كل  في  امتياز  بكل  الحي  رجل 
أن  ويكفي  الشعبية،  األحياء  رجاالت  تميز  التي 
دائما  يتركه  أعماله  من  جليل  عمل  إلــى  أشير 
في  رفــاق  كتالميذ  أننا  ذلــك  ظهراننا،  بني  حيا 
ليال  الحي  مقهى  نرتاد  كنا  الباكالوريا،  قسم 
فيأتي  والتحصيل،  بالدرس  الحروف  مع  لنسهر 
انزيكا محمد متأخرا في كل ليلة يقترب من نادل 
مشروبات  ثمن  ويــؤدي  أذنيه  في  يهمس  املقهى 
أحدنا  ينهض  وعندما  املتواجدين،  التالميذ  كل 
»ما  كالعادة:  غيبوبته  في  وهو  يجيبه  ليشكره، 
متعة  عندي  نعاديك،  نقدر  خاسر  أنا  لي  تقربش 
ما  رجاال  كونوا  ديالنا،  طلبة  أنتم  عليكم  نخلص 
تكبروش على خوتكم في الحي إلى اعطاكم هلل«.. 
والتقدير  واإلجــالل  املحبة  ملؤها  صادقة  تحية 
ألوالد باب الفتوح، و لكل رجاالت اململكة األوفياء 

املستضعفني. لقضايا 

حظيت مدينة فاس كما يعلم الجميع، بالعديد من الكتابات، بأقالم متنوعة في مختلف المنابر اإلعالمية والكتب والمجالت،
 وما سوى ذلك من محطات ثقافية وعلمية وأدبية شكلت رصيدا معرفيا متميزا، وذلك لكون هذه المدينة، كما يذكر الباحثون 

من مختلف التخصصات واللغات والثقافات: »مدينة جليلة القدر، كثيرة العمارة، متميزة الحضارة«.

إعداد : ذ. الحسن العبد

باب الفتوح، أقدم باب الذي أتاه المولى إدريس 
هو األول عندما وطئت قدمه هذه التربة، هو اآلن عبارة 

عن حي منسي في هامش العاصمة الروحية، وقديما 
قيل: »دوي إلى كنت عدوي«، أي أن االنتماء لعدوة 

األندلس باب الفتوح كان ذا داللة وتميز
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حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

كل  في  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  جطو،  إدريس 
سنة بمناسبة مناقشة القانون املالي، كان يطرح هذا التساؤل: ملاذا 
ال يتم االهتمام بتقارير مجلس الحسابات؟ ويؤكد المباالة الحكومة 
أنها ال تؤخذ  التي ينجزها سنويا، ويؤكد على  بالتقارير  والبرملان 
أنها  رغم  علیھا  االشتغال  أو  مناقشتھا  دون  وتمر  االعتبار  بعین 
یتم  التي  القطاعات  في  واالختالالت  النواقص  تبرز  مھمة  تقاریر 

افتحاصھا ومراقبتھا.
قصورا  هناك  فإن  التقارير،  هذه  تكتسيها  التي  األهمية  فرغم 
القضاء،  على  امللفات  هذه  بإحالة  املتعلقة  القانونية  النصوص  في 
محدودية  وكــذا،  املتورطني،  حق  في  القضائية  املتابعة  وتحريك 
قوة  على  توفرها  لعدم  املحاكم  هذه  قضاة  يمارسها  التي  الرقابة 
األمــوال  وتبذير  التدبير  وســوء  العام  املــال  نهب  كرس  ما  ــردع،  ال
العمومية، لذلك يبقى التساؤل مشروعا حول مصير تقارير املجلس، 

وخاصة منها تلك املحالة على وزارة العدل والحريات.
التقارير املنجزة سنويا هي وثائق إدارية وصفية، تعنى بإعطاء 
يضع  املجلس،  به  قام  الــذي  والرقابي  التدقيقي  العمل  عن  نظرة 
قام  التي  العمومية  املرافق  ومالحظاته حول  مستنتجاته  أهم  فيها 
بافتحاصها، وحول األحزاب السياسية مع إبداء رأيه حول الوضعية 
املالية العامة وعلى األداء التدبيري لجهاز الدولة عموما، وليس له 
أي إلزامية قانونية أو قيمة معيارية قضائية، غير أن اإلشكال يكمن 
بتتبع  مكلفة  قضائية  جهة  ليس  للحسابات  األعلى  املجلس  أن  في 
فقط  النظر  إحالة  بإمكانه  وإنما  االقتصادية،  أو  املالية  الجريمة 
العامة  النيابة  رئيس  على  لكن  كبير،  فرق  وبينهما  املتابعة،  وليس 
أو  املتابعة في حال وجود شبهة  أو عدم  املتابعة  القرار في  اتخاذ 
عمل جرمي يستحق عقوبة جنائية، حسب ما يراه مالئما سياسيا، 
وصاية  تحت  التعبير،  صح  إن  الرقابي«،  »القضائي  يصبح  وهنا 
التجربة  عكس  للدولة  التنفيذي  الجهاز  وصاية  وتحت  السياسي 
النيابة  متعت  التي  األوروبية  التجارب  معظم  وعكس  الفرنسية 
العادي ملتابعة  املالية باللجوء مباشرة للقضاء  العامة لدى املحاكم 
املشتبه فيهم جنائيا بارتكاب جرم ذي طابع مالي عمومي، وما زال 
الجدل قائما حول مصير امللفات الواردة في التقرير، والتي تتطلب 
الحكومة  التماس بني  ما يطرح إشكال حدود  متابعة جنائية، وهو 
وبني  للحسابات،  األعلى  املجلس  قضاة  ملفات  إحالة  في  والقضاء 
القضائية  السلطتني  بــني  العالقة  حــدود  حــول  املــطــروح  الــجــدل 

والتنفيذية في التعامل مع تقارير املجلس األعلى للحسابات.
يرى بعض املهتمني بشؤون املجلس، أن وجوده كعدمه، ألنه غير 
ملزم بتقديم نسخة من تقاريره للقضاء عند كل افتحاص، فقضاة 
املجلس يسهرون على ضبط الحسابات والهفوات ويكشفون فساد 
االنتهاكات  تلك  كل  يوثقون  ثم  العام،  للمال  وإهدارهم  املسؤولني 
في تقارير يتم إرسالها للوزارات املعنية، وبمجرد وصولها ملكاتب 
تنجزها  التي  والتقارير  واإلهمال،  النسيان  يطويها  الــوزراء، 
البرملانية  اللجان  وكذلك  والتفتيش،  باملراقبة  املكلفة  املؤسسات 
ال تصلح لشيء، فهي تقوم بمهمة واحدة غاية في األهمية، وهي 
ونسيانه  الحدث  مرور  على  والعمل  الشعبي  الغضب  امتصاص 

من طرف الجميع.
صحيح أن تقارير املجلس األعلى للحسابات تسببت في إعفاءات 
القطاعات  من  العديد  وفي  مسؤول،  من  أكثر  صفوف  في  بالجملة 
ودون  ورق،  على  حبرا  التقارير  تبقى  املقابل،  في  لكن  الوزارية، 
املجلس  تقارير  كانت  وإذا  القضاء،  على  إحالتها  تتم  لم  ما  تفعيل 
األعلى للحسابات تحظى سنويا باهتمام ومتابعة إعالمية واسعة، 
فإنها  البرملان،  قبة  ذلك من محاسبة سياسية تحت  تترتب عن  وما 
لألسف ال تفعل على مستوى املحاكمة الجنائية في املحاكم املختصة 
اآللية  هذه  والدة  عن  اإلعــالن  بعد  املؤمل  وكــان  األمــوال.  بجرائم 
الخاصة بمراقبة املالية العمومية، أن تكون أداة من أدوات املحاسبة 
النفوس  في  الرعب  وزرع  بالتخويف  االكتفاء  وليس  الحقيقية، 

لبعض األيام.
مجرد  في  للحسابات  األعلى  املجلس  مهمة  الدستور  حصر  لقد 
صرف  وأوجه  طرق  مراقبة  بعد  يرصدها،  التي  االختالالت  وصف 
في  القضائية  املتابعات  بتحريك  ذلك  يربط  أن  دون  العام،  املــال 
االختالس،  أو  التدبير  سوء  عن  تقارير  حقهم  في  صدرت  من  وجه 
يتم  لكي  العامة،  والنيابة  القضاء  يد  في  تزال  ال  التي  املهمة  وهي 
للحسابات،  األعلى  املجلس  تقارير  على  التنفيذية  الصبغة  إضفاء 
ومن تم فمسؤولية رئيس النيابة العامة، واردة في تفعيل مضامني 
يمارسون  قضاة  من  يتكون  الــذي  املجلس  عن  الصادرة  التقارير 
تركيبته،  للحسابات، في  األعلى  املجلس  يتوفر  مهاما قضائية، كما 
امللفات  بإحالة  اآلخــر  هو  املطالب  للمجلس،  العام  الوكيل  على 
العام،  املال  صرف  في  اختالالت  بشأن  املجلس  عليها  يتوفر  التي 
املجالس  تتوفر  مثلما  املتابعة.  مسطرة  لتحريك  العدل،  وزير  على 
الجهوية للحسابات على وكيل للملك لدى املجلس الجهوي، ينتظر 
لدى  للملك  العام  الوكيل  على  عليها  يتوفر  التي  امللفات  يعرض  أن 
املجلس األعلى للحسابات، لذلك، يجب توسيع اختصاصات املجلس 
وتمكني قضاته من القيام بمهامهم القضائية، على اعتبار أن حجم 
األموال العامة التي يتم نهبها أو تبذيرها سنويا في كافة القطاعات 
واملؤسسات، تتطلب وجود مؤسسات قوية حتى تتمكن من وقف هذا 
االقتصادية  التنمية  على  وخطير  مباشر  بشكل  يؤثر  الذي  النزيف 

واالجتماعية ببالدنا. 

ما فائدة تقارير المجلس 
األعلى للحسابات ؟

عادل بن الحبيب 

واإلفريقية  العربية  الشعوب  استبشرت 
وكانت الفرحة الكبرى تعمها حني بزغ فجر 
املعركة شديدة  التحرر واالستقالل، وكانت 
بــني االحــتــالل األجــنــبــي وعــزيــمــة الــقــادة 
الوطنية  الروح  بهم  أدت  الذين  الوطنيني 
إلى التضحية من أجل أوطانهم، نذكر منهم 
املهدي بنبركة ونيلسن مانديال، وقد سارع 
الزعماء الذين أطروا الكفاح إلى العمل على 
الديمقراطي  النظام  وتأسيس  الدولة  بناء 
نظام  في  الكريم  بالعيش  شعوبهم  لتمتيع 
فمنهم  املواطنني،  بني  املساواة  فيه  تسود 
من حقق جزء من هذا الحلم، ومنهم من فشل 
على  السيطرة  في  الطمع  عند  ذريعا  فشال 
الحكم، وهذه الجزائر التي كانت تطمح إلى 
الشباب  مساهمة  على  يرتكز  بحكم  التمتع 
األنانية  ولكن  الــعــام،  الــشــأن  تدبير  فــي 
دفعت بالرعيل األول إلى اقتسام الحكم مع 
عليهم  ظهرت  الذين  العسكريني  الضباط 
القصور  ليشتروا  الفاحش،  الغنى  أثــار 
األوروبــيــة،  البلدان  بعض  في  والسرايا 
له هؤالء  ترك  ما  فتات  الشعب على  فعاش 
أن  من  ذلك  على  أدل  وال  الفاسدون،  القادة 
كبار،  ومسؤولني  للحكومة  أولني  رئيسني 
الرئيس  أخ  بوتفليقة  السعيد  رأسهم  على 
من  توبعوا  بوتفليقة،  السابق  الجزائري 
طرف القضاء الذي أصدر في حقهم أحكاما 

قاسية.
فــالــجــزائــر الــتــي حــبــاهــا هلل بــثــروات 
إلى  تصبو  كانت  والتي  والغاز  البترول 
خــرج  اإلفــريــقــيــة،  ــدول  ــ ال عــلــى  الهيمنة 

شعبها بعد غفلة طويلة، في انتفاضة عامة 
زلزلت عروش االنتهازيني ودخلت في حراك 
رغم  فيه  تساهم  الجزائريني  جموع  الزالت 
واعتقال ومحاكمة،  تالقيه من اضطهاد  ما 
املوقف  إنقاذ  الحاليون  القادة  حاول  وقد 
فريق  من  عناصرها  جل  حكومة  بتشكيل 
الشارع  إلى  الشعب  خرج  لذلك  بوتفليقة، 
ــل«،  »ارحـ شــعــار  تحت  بالتغيير  يطالب 
التي  العربية  الشعوب  عون  في  هلل  وكان 
أي  لهم  ليست  قــادة  فيها  السلطة  يحتكر 
القرار  مراكز  إلــى  وصولهم  ألن  شرعية، 
بها  نددت  مزورة  انتخابات  على  بناء  كان 
املؤسف  ومن  برمتها،  واستنكرتها شعوب 
في  ينحصر  لم  الديمقراطية  اغتصاب  أن 
تونس  على  بظالله  ــى  أرخ بــل  الــجــزائــر، 
أحدهما  تيارين  بني  تعيش  التي  الشقيقة، 
الديمقراطية  قــواعــد  احــتــرام  ــى  إل يدعو 
واآلخر يتشبث بالحكم ضدا على األغلبية، 

فيها  تتنازع  كانت  التي  ليبيا  إلى  وننتقل 
الحكم،  إلى  جهة  كل  تطمح  انقسامية  قوة 
ــوة األعـــداء إلى  ــد اشــتــدت حــرب اإلخـ وق
بعد  توافقي  حل  إلــى  الجميع  اهتدى  أن 
سلسلة من االجتماعات انطالقا من »اتفاق 
لتسوية  بالدنا  تدخل  بعد  الصخيرات« 

الوضع الليبي. 
لنظام  الذي يخضع  املصري  الشعب  أما 
حديدية،  قبضة  في  يعيش  فهو  عسكري، 
حمالت  شملتهم  الــذيــن  املعتقلني  فــعــدد 
العربي،  الربيع  منذ  دون محاكمة  االعتقال 
كل  بعيدة  الديمقراطية  أن  نعتقد  تجعلنا 
البعد عن العرب، وتكاد األوضاع في بعض 
البلدان العربية تدفع بنا إلى اليأس من أننا 
سننتظر طويال لتسطع شمس الديمقراطية 
الحروب  في سمائنا، وما عسانا نقول عن 
الــعــراق  فــي  اآلن  تــجــري  الــتــي  الطاحنة 
مواطنوه  يموت  الــذي  واليمن،  وســوريــا 

األبرياء بطلقات الرصاص أو الجوع. 
هــؤالء  ليستفيق  بعد  الــوقــت  يحن  ألــم 
ليدركوا  وغفلتهم  سباتهم  مــن  اإلخـــوان 
التي  الخفيفة  أو  الثقيلة  األســلــحــة  أن 
يستعملونها ضد بعضهم البعض، تزودهم 
لتعيده  البترول  منهم  تشتري  دول  بها 
يستعملونها  فتاكة  أسلحة  شكل  في  لهم 
أين  أيضا:  نتساءل  وهنا  مواطنيهم؟  ضد 
مقرها  يوجد  التي  العربية  الجامعة  دور 
بموظفني  تعج  في عمارة شامخة  بالقاهرة 
يتقاضون  عــربــي،  بلد  كــل  عــن  مــنــدوبــني 

أجورهم بالدوالر ؟

إذا كان »األمازيغ على هامش التاريخ«، حسب 
الفرنسي،  األنــثــروبــولــوجــي  والــبــاحــث  ــؤرخ  املـ
بدون  القول  نستطيع  فإننا  كامبس،  غابرييل 
على  يزلن  ال  األمازيغيات  النساء  أن  عقدة،  أدنى 
»هامش« هامش التاريخ الكوني، خصوصا تاريخ 
في  أساسيا  دورا  لعنب  أنهن  رغم  إفريقيا،  شمال 
والقيم،  والثقافة،  األمازيغية،  اللغة  على  الحفاظ 
الشفهية  والقصص  والحكايات،  واألســاطــيــر، 

لحضارة وهوية األمازيغ العريقة في القدم.
أحد  ــزال  يـ ال  األمــازيــغــيــات  الــنــســاء  دور  إن 
إنه  الكفاية،  فيه  بما  تــدرس  لم  التي  املواضيع 
ُيثار  ما  وقليال  األكاديمي  البحث  في  غائب  شبه 

الدور  تم تجاهل  إفريقيا، وهكذا،  بدول شمال  العام  النقاش  في 
الكتب  في  تقريبا  كامل  بشكل  األمازيغية  للمرأة  التاريخي 
األمازيغية فضل  للمرأة  يزال  ال  ذلك،  ومع  واملدرسية،  التعليمية 
كبير في نقل التراث الثقافي األمازيغي من جيل إلى جيل، والذي 
آمنة  حسب  التونسيات«،  تاريخ  من  سنة  آالف  »ثالثة  يتجاوز 
محمد  العميد  لخصها  التي  التاريخ«،  من  قرنا  و«33  ميالد،  بن 
العشرة آالف سنة، منذ  شفيق في أحد مؤلفاته، والذي يتجاوز 
الكبرى، حسب  تكوين الحضارة األمازيغية املهمة في الصحراء 

االكتشافات األثرية وآخر نتائج األنثروبولوجيا الوراثية.
لقد تحدت النساء األمازيغيات، املحافظات على تراث حضاري 
الحفاظ  في  نجاحهن  خالل  من  وعصورا  قرونا  بثمن،  يقدر  ال 
على هذا اإلرث ونقله عبر األجيال إلى أن وصل إلينا في األلفية 
الثالثة، وال أدل على ذلك من استمرار اللغة األمازيغية منذ العصر 
فيه  انقرضت  الذي  الوقت  إلى يومنا هذا، في  الحديث  الحجري 
مثل  املتوسط،  األبيض  البحر  حــول  عظيمة  حــضــارات  لغات 

بونيقية الفينيقيني أو التينية الرومان أو لغة الفراعنة.
 يعتبر »حسن الضيافة« و»الكرم« من بني القيم املميزة التي ال 
يمكن تجاهلها في املجتمع األمازيغي، وهذه قيم لم تكن لتصمد 
دوما  األمازيغيات  النساء  وهكذا حرصت  النساء،  لوال  وتستمر 
االجتماعي  والتضامن  األسري  والتماسك  األطفال  حماية  على 
األراضي  ميراث  من  نصيبهن  عن  تنازلن  أنهن  لدرجة  للقبيلة، 
على  الحفاظ  بهدف  وذلك  إخوانهن،  لفائدة  للزراعة  الصالحة 
مبدأ  على  ينص  العرفي  القانون  أن  رغــم  القبلي،  التماسك 
املساواة بني الرجال والنساء في القسمة. بالرغم من أن املجتمع 
الشمال إفريقي، بجماعاته املختلفة، أضحى أبويا بشكل أساسي 
الشبه  االعتناق  بعد  وخاصة  التوحيدية،  الديانات  ظهور  منذ 
الكامل للدين اإلسالمي من طرف الغالبية العظمى لألمازيغ، في 
القرن السادس امليالدي، فإن املرأة واصلت لعب دور أساسي في 
الدينامية املجتمعية، وشغل الفضاء العام وإحراز سمعة ونفوذ، 

وقد تركت بعض النساء األمازيغيات بصمات ال 
يمكن محوها على صفحات من التاريخ.

للمرأة األمازيغية سلطات حاسمة  »كانت  وقد 
التحكيم  مجال  في  كبيرة  وأدوارا  الرجال،  على 
النظام  من  الرغم  على  القيادية،  الوظائف  وفي 
األبوي الذي سيطر بالكامل على نظام األمومية 
األصلي في كل مكان، باستثناء فضاء الطوارق، 
كميل  الفرنسية،  األنثروبولوجيا  لعاملة  وفقا 
الكوست دوجاردان، في دراستها املهمة »أمهات 
األمازيغية  ــرأة  املـ وأصــبــحــت  الــنــســاء«،  ضــد 
األبـــوي،  النظام  عــن  الشرسني  املــدافــعــني  مــن 
امتيازاتهن  يستغلن  كيف  النساء  عرفت  حيث 
من  فقط  ليس  األنظمة،  لعبة  بذلك  ويسايرن 
من  ذريتهن،  خالل  من  وباألخص  أيضا  ولكن  أزواجهن،  خالل 
القبيلة  مجلس  قرارات  على  والتأثير  الكثيرين،  أبنائهن  خالل 
»أكراو« أو »تاجّماعت«، ويزداد هذا الدور أهمية عندما يصبحن 
يعود  الذي  القديم  املثل  هذا  فهم  يمكننا  املعنى  وبهذا  أرامــل، 
لعهد املرابطني: »وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة«، وكما تؤكد 
في  بورتريه  »الــطــوارق،  كتابها  في  هــاود،  كلودوـ  هيلني  ذلك 
شظايا« )منشورات إيديسود 1993(: »على املستوى السياسي، 
إسيگوور هو عبارة عن جمع عام أو مجلس ينعقد داخل خيمة، 
وتصدر عنه قرارات واستراتيجيات األسرة، من أضيق دائرة إلى 
إلى  ينتمون  ونساء  رجاال  يضم  الذي  إسيگوور،  وفي  أوسعها، 
الرجل  للمرأة صوت مساو لصوت  أنساب واحدة، يكون  شجرة 
أو أكثر، وال يمكن اتخاذ أي قرار إال بموافقة النساء«، وتضيف 
عاملة األنثروبولوجيا الفرنسية: »عند اتخاذ أي قرار حاسم يهم 
الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لتحالف استراتيجي، أو إعالن 
حرب، أو اقتراح سلم، فإن أول شرط يجب أن يتوفر، هو موافقة 
موافقتهن،  وعند  النساء،  مع  أوال  التشاور  يبدأ  حيث  النساء، 
يأتي دور الرجال لإلدالء بأصواتهم، وبعدهم الحلفاء ثم الروافد 
إلى أن يتم استدعاء الجمعية العامة«.. إنهن نساء استثنائيات 
لعنب، بشكل من األشكال، أدوارا في الذاكرة الجماعية، من خالل 
األسلحة،  وتوفير  واالتصال،  والتمريض،  باللوجستيك،  التعهد 
وتشجيع املقاتلني، أو ببساطة، عن طريق بث الحيوية والحماس 
عبر األغاني والقصائد الشعرية والرقصات.. نساء كانت تربطهن 
محددة،  حقب  في  القبائل  ورؤســاء  امللوك  مع  متبادلة  عالقات 
نساء  كبيرة..  معارك  في  أحيانا  ويشاركن  سلطات  يملكن  وكن 
واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  مختلف  في  بصماتهن  تركن 
تاريخ  فترات معينة من  والسياسية والثقافية والدينية على مر 
من  املتوسط  األبيض  البحر  يحدها  التي  »تــامــازغــا«،  قارتنا 
الشمال، واملحيط األطلسي من الغرب، والبحر األحمر من الشرق، 

وبحر كبير من كثبان الصحراء الكبرى الرملية في الجنوب. 

واعـــربـــاه

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

تهميش النساء األمازيغيات في التاريخ 

رشيد رخا



باململكة  عــمــان  الــعــاصــمــتــن  بــن  تفصل 
آالف  املــغــربــيــة،  باململكة  والــربــاط  األردنــيــة 
الــكــيــلــومــتــرات ذوبــتــهــا األخــــوة املــتــحــدة بن 
الــشــعــبــن املـــتـــفـــرعـــن مــــن شـــجـــرة عــائــلــيــة 
ــدة شــامــخــة تــظــلــل بــأغــصــانــهــا املــثــمــرة  ــ واحـ

املشرق واملغرب.
وقد جتسدت هذه األخوة بن األردن واملغرب 
غير ما مرة، يف العديد من احملطات، وال تزال 
مـــواقـــف هــــذا الــبــلــد الــشــقــيــق جتــاهــنــا حــديــث 
1971، هنا  أحــــداث صــيــف  بــعــد  الــعــالــم، فمثال 
يف الــربــاط، هــب إلينا يف الــغــد املــلــك احلسن 
بلباس املــيــدان وســالحــه، فــكــان رحــمــه اهلل إلى 
ومساندته  وعطفه  بتضامنه  يغمرنا  جانبنا 
ومـــواســـاتـــه، وهـــو مــوقــف ســجــلــه الــتــاريــخ ولــن 
نـــنـــســـاه، هــــذا املـــوقـــف الــنــبــيــل جــعــل األجـــيـــال 
تستثمره يف نسج عالقات األخوة بن البلدين، 
بن  تــآخ  اتفاقية  على  التوقيع  ثمرتها  وكــانــت 
العاصمتن عمان ورباط الفتح بتاريخ 9 أبريل 
1988، ونــنــشــر يف ركــن »أرشــيــف الــربــاط« صــورة 
ملراسيم هذه االتفاقية بأمانة العاصمة عمان، 
الهاشمية ترسخ هذه  اململكة األردنية  وها هي 
ــوة الـــصـــادقـــة والـــثـــابـــتـــة واملــتــضــامــنــة مع  ــ األخــ
سيادتها  يف  وتساندها  املغربية،  اململكة  توأمها 
دبلوماسية  بتمثيلية  اجلنوبية،  أقاليمها  على 
املغربية،  الــصــحــراء  يف  قنصلية  بفتح  أقــرتــهــا 
وتأكيدا  للوفاء  إال جتديدا  الواقع  وما هي يف 
اهلل..  حفظهم  عمومتنا  أبــنــاء  مــن  للتضامن 
التي تكبر  الكبرى،  الوفاء عمان  فشكرا ألرض 

مبواقفها.

شهادات من
الرواد
شهادة من الرائد الدكتور قاسم الحسيني، 
الخامس  محمد  بجامعة  جامعي  أســتــاذ 
بالرباط عن قراءة في كتاب »إسراء الخالص« 
الجمعة  يوم  قدمها  املزدلي،  إبراهيم  للدكتور 
20 يونيو 2003 ومدونة في كتاب: »مجالس 
هذه   ،23 األول ص:  الجزء  الجراري«  النادي 
مقدمتها باختصار: ))أشعر بسعادة تغمرني 
وأنا أقدم قراءة لكتاب صدر بالرغم من قصر 
وتـــزداد  املــجــلــس،  وهيبة  وضيقه  الــظــرف 
على  أعلق  أجدني  عندما  وتشتد  سعادتي 
كتاب زميل عزيز جمعت بيننا مهنة التدريس 
التعليم  بمراحل  سنة  ثالثني  من  أزيــد  منذ 
إبراهيم  الــدكــتــور  األســتــاذ  ــه  إن الــثــانــوي.. 

املزدلي زاده هلل من فضله.
بعضها  كالناس،  الكتب  قال  من  صدق  لقد 
املعرفة،  بها  فتحصل  عنوانه  بقراءة  نكتفي 
تشتاق  وآخر  عنه،  السماع  تفضل  وبعضها 
فيه  تتكاثف  والبعض  معه،  والحوار  للقياه 
للتسلية  وآخر  علم  عنده  والبعض  الخبرة، 
وقد  األخيرة،  الصفحة  حتى  يشدك  واملتعة 
من  فيكون  كتاب  في  جله  أو  هذا  كل  يجتمع 
الزميل  دراســة  في  اجتمعت  وربما  النوادر، 
األستاذ إبراهيم صفات مما ذكرنا، فأنت تقرأ 
فيها األدب والشعر وجوانب من علم األسلوب 

واللغة والتفسير والحديث(( انتهى.
املزدلي  الدكتور  الرائدين  عمر  هلل  أطــال 

والدكتور الحسيني.

جماعة  مجلس  صــادق  سنوات   3 منذ 
بني  ــة  وشــراك تــعــاون  اتفاقية  على  ــاط  ــرب ال
ذلك  ومنذ  الخامس،  محمد  وجامعة  الجماعة 
ازديــاد  بشغف  ينتظرون  والرباطيون  الحني 
املولود األول لهما من صلب 11 مادة حبلت بها 
تلك االتفاقية، مما يؤكد أن »الزواج لم يكن على 
»خطوبة«  مجرد  كان  بل  ورسوله«،  هلل  سنة 
ستفسخ مع املجلس بعد أسابيع، و»هلل يجيب 
شي مجلس ولد الناس« يرد االعتبار للجامعة 

املصونة. 

التي  االنتخابية  بـــ»الــشــهــب«  اهــتــم  أحد  ال 
أنها  إلى  لإلشارة  تلك  أو  الجمعية  هذه  »تطرطقها« 
املحتوم،  أجلها  دنو  بعد  وأنها  تــرزق،  حية  زالت  ال 
املحتمل  والتزوير  والقمع  والظلم  البطالة  اكتشفت 
الحاكمة  هي  منها  ممن؟  ولكن  إلخ،  الشعب...  وقهر 
املتصرفة املستفيدة من سلطاتنا وأموالنا، ويظهر أن 
التخويف  شيطان«  لـ»طرد  بعد  يلقحوا  لم  زعماءها 
سمينة«،  »كعكة  على  للحصول  والتهديد  والتشكيك 
ضد   2 تلقيحات:  بثالث  تلقحوا  الرباطيون  هم  وها 

الوباء و1 ضد »الشمتة«، فاكتسبوا املناعة.

خــارج  وأصــدقــائــنــا  جيراننا  مــن  الحظنا 
عمالئهم  وتجنيد  إعالمهم  عسكرة  ــحــدود،  ال
ما  بشأن  اململكة،  حق  في  »أفواههم«  وتصويب 
يعتبرونه  الرباطيون  بينما  هجوما،  يظنونه 
حقدا أو حسدا من إنشاء مدينة صناعية كبيرة 
مما  أجــود  ستنتج  كبرى  بمعامل  الحدود  على 
ينتجون وستشغل كل أبناء املنطقة، الذين كانوا 
أبشع  واستغاللهم  التهريب  ملمارسة  يدفعونهم 

استغالل يحط بالكرامة وبـ»جوج فرنك« فقط.

التشكيلي  والرسام  الكبير  الشاعر  الله  رحم 
العاملي املرحوم كمال الزبدي، الذي توفي سنة 1995 
مسقط  واختار  الرباطيني،  أذهــان  في  خالدا  وبقي 
على  ونترحم  نتذكره  حتى  جثمانه  فيه  ليدفن  رأسه 
من  جذورها  رباطية  الزبدي  وعائلة  الزكية،  روحــه 
زبيدة« ضواحي  »عني  وبالضبط من  العربي،  الشرق 
ومنها  الرشيد،  ــارون  ه زوجــة  هي  وزبيدة  بغداد، 
في  األمر  أول  في  رحلت  التي  الزبدي  عائلة  تفرعت 

األندلس ثم إلى الرباط.

لمن سيسلم الرباطيون 120 مليارا؟

عمان الكبرى 
تزداد شموخا 

بمواقفها
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 122021

الرباط ياحسرة

تبدو  االســتــحــقــاقــات،  أبـــواب  على  ونــحــن 
محتشمة،  جد  العاصمة  في  األحزاب  تحركات 
تبشر  ال  الحالية  الــظــروف  فــي  وحساباتها 
لعقود  ضمن  ــذي  ال املــألــوف  االنتشار  بعودة 
بالكفاءة  »يصلها«  لم  ملن  وامتيازات  سلطات 
االنتخابات  قنطرة  فاختار  والفكرية،  العلمية 
للعبور منها إلى فردوس موعود فقط ألصحاب 
جائحة  كــانــت  وإذا  االنــتــخــابــيــة،  »الــحــرفــة« 
لـ»السالتني«  القنطرة  تلك  هدمت  قد  »كورونا« 
بجواز  الصحيح،  الطريق  من  املــرور  وفرضت 
املعرفة واألخالق ونظافة اليد والتدبير املعقلن 
للمرافق واملشاريع، فإن ذلك يكون مرتكزا على 

قيمة األرباح املادية واملعنوية. 
من  الــنــمــوذج  هــذا  تحقيق  أبـــدا  يمكن  فــال 
هؤالء  العاصمة  سكان  أرغم  إذا  إال  املنتخبني 
الطامعني في أموالهم، على التقاعد أو املغادرة 
القسرية، وتعيني مكانهم نساء ورجال املرحلة، 
هذا  يعد  فلم  االقتراع،  صناديق  عبر  وبالطبع 
»سبيل هلل« ولكن باملقابل  التعيني للنضال في 
املادي السخي حتى بدون مردودية، بل وحتى 
بتسيير تفوح منه الخسارة والتقهقر واالرتجال 
في  فلسنا  الــطــوارئ،  مواجهة  في  والضعف 
حاجة إلى تلقني دروس للرباطيني، فهم مدرسة 

وأساتذة وسياسيون منهم تشع األفكار النيرة، 
عاصمة  بلقب  مدينتهم  توجوا  من  هم  ليس  أَو 
الثقافة املغربية والوطنية؟ أَو ليس هم من جعلوا 
رباطهم األول وطنيا وإفريقيا في إصدار وقراءة 
لألدب  عميد  منهم  ليس  أَو  األكاديمية؟  الكتب 
وشعراء  ومــؤرخــني  وأدبـــاء  الطب  في  ونبغاء 
محنكني  وسياسيني  صامتني،  ومناضلني  كبار 
تعويضا،  وال  امتيازا  وال  جاها  ال  يبتغون  ال 
من  ويخافون  الــوطــن،  رضــى  فقط  يبتغون  بل 
إنها  الــتــاريــخ،  سجالت  على  سمعتهم  خــدش 
لتشييد  تستيقظ  فلعلها  نائمة،  إصالحية  قوة 
الجماعي  التدبير  خط  الثقافة،  بعد  ثاني  خط 
واالجتماعية  الثقافية  العاصمة  نبضات  بروح 

واالقتصادية والعمرانية.
النائمة،  اإلصالحية  القوة  أيتها  شك  ودون 
لن تستعرضي مهاراتك  فأنت  تتساءلني: كيف؟ 
واملطبوعات،  املنشورات  في  وال  الشوارع  في 
وتطلبك  ستناديك  ولــقــدراتــك،  لــك  فاحتراما 
الساكنة التي تعطي من جيوبها 120 مليارا كل 
سنة ملن يدعي اإلصالح ومحاربة الفساد، فكان 
تعويضات  يخص  ما  في  لكن  اإلصــالح  فعال 
تستيقظ  فهل  املنتخبني..  كبار  وامــتــيــازات 

ضمائر الرباطيني؟

صورة تؤرخ لمراسيم تآخي عمان الكبرى والرباط بالعاصمة األردنية سنة 
1988 بحضور أمين عاصمة األردن، األستاذ عبد الرؤوف الروابدة وقد صار 

فيما بعد رئيسا للحكومة، ورئيس مجلس بلدية الرباط، الدكتور حمزة 
الكتاني الذي عين وزيرا للبريد فيما بعد.

غياب قانون لحماية التراث اإلنساني في الرباط
صنفت الرباط »مدينة التراث اإلنساني« 
والقرار  الزمن،  من  عقد  منذ  أممي  بقرار 
معينة،  أحياء  أو  سكنيا  حيا  يحدد  لم 
العتبار  كــاف  وهــذا  بأكملها،  املدينة  بل 
»التراث  باحترام  مشمولة  مقاطعاتها  كل 
»توقير  أخـــرى:  وبــعــبــارة  ــي«،  ــســان اإلن
عليها  والــحــفــاظ  ــف«  ــســل ال إبـــداعـــات 
من  تحفة  تــكــون  عندما  واستنساخها 
التحف اإلنسانية من صنع إنسان، لتبقى 

شاهدة على حقبة تاريخية معينة.
وحي  املحيط  وحــي  حــســان  حــي  ففي 
اإلنساني  التراث  من  بنايات  مثال،  أكدال 
ــفــرنــســي أو  ــار ال ــم ــع وهـــي إمـــا مـــن امل
األسف  مع  تراث  اإلسباني،  أو  البرتغالي 
الشهور  ــي  ف إنـــقـــاذه  ــم  ت ــا  م إال  ــر  ــدث ان
ــرة، والــحــي الــوحــيــد الــنــاجــي من  ــي األخ
مجازر التشويه وطمس  الهوية التراثية، 
بموجب  وذلــك  ــة،  األودايـ قصبة  حي  هو 
القرن  مــن  العشرينات  فــي  صــدر  قــانــون 
لم  املــاضــي، ومــا عــدا ذلــك، ال يوجد حي 
تبتر أجزاؤه التاريخية، خصوصا األحياء 
التقطنا  الذي  العكاري  منها حي  العتيقة، 
حسن  الحاج  ملنزل  املرفقة  الصورة  منه 
شارع  في  والواقعة  هلل،  رحمه  العكاري 
الحاج حسن العكاري، إذ لوال هذا الشارع 

في  كمثيالتها  الغابرين،  من  الدار  لكانت 
فهذا  تالحظون،  وكما  األخــرى،  األحياء 
املنزل أصبح »خربة« صامدة منذ 25 سنة، 
الزوابع والكوارث  العقار تنتظر  ولوبيات 
لتعويضها  تــســقــط،  حــتــى  ــار  ــطـ واألمـ
اللوبيات  ونفس  إسمنتية،  بـ»صناديق« 
تتربص بعمارات في حي حسان بشارع 
عبد املومن الذي يحتوي على كنوز أثرية 
إصالح  كل  من  إهمالها  تم  البنايات  من 
على   - هلل  قــدر  ال   - لتنهار  ترميم،  أو 
عمارات،  لبناء  املجال  إلفساح  ساكنيها، 
وهناك بنايات على طول ممر بني شارعي 
فريدة،  بتصاميم  رشيد  وموالي  املحمدية 
»الطوبات«  من  إال  سنة   40 منذ  مهجورة 
و»سراق الزيت«، هي األخرى هدف لبعض 
الفرصة  يتحينون  العقاريني  املنعشني 
إلى  تحويلها  ثم  بخس  بثمن  لشرائها 

عمارات/صناديق، بمبالغ باهظة.
مدينة  هــي  الــربــاط  فالعاصمة  وبــعــد، 
التراث اإلنساني، ولكن بدون قانون يحمي 
هذا التراث، وبدون شرطة خاصة لتفقده، 
البنايات  كــل  يتضمن  سجل  وبـــدون  بــل 
الــتــراث  فمدينة  اإلنــســانــيــة،  الــتــراثــيــة 
لتعميرها  خاص  قانون  يلزمها  اإلنساني 
محو  لتفادي  بناياتها،  تصاميم  وتقنني 

تراثها وتاريخها.

الربـاط أر شيف 



نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي

من األفضل ملحمد صالح االنتقال لباييرن ميونيخ
ناصر الرغيت، مدير أاكديمية مارسيليا

وأنت مالك؟

زيارة رئيس »الفيفا« للجزائر مجرد إشاعة
واكالت

راه اجلزائر كلها بلد اإلشاعات واملغالطات...

خزينة الرجاء تنتعش بـ 10 ماليني سنتيم
األخبار

10، اهلل يلعن اللي ما يحشم... أواه 

أنا مناضل
عالء الدين أجراي، العب المغرب الفاسي

ال حول وال قوة إال باهلل، اللي فاق فالصباح ولى مناضل.

»التحدي اآلن، تأمني مركز داخل االتحاد الدولي«
فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم

ها هو جاي فالطريق.

سنعود إلى سكة االنتصارات
فوهامي، مدرب نهضة الزمامرة

إمتى؟  ياك سيفطوك بحالك

حمد هلل خيب ظني
بنعطية، العميد السابق للمنتخب الوطني
بتصرفاتك  املــغــاربــة  جميع  ظــن  خيبتي  راك  ــت  أن ــا  أم

املشينة...

املهاجم حميد أحداد غاضب من مركزه في الزمالك
مواقع مصرية

ى... يحمد اهلل، فني كان وفني ولَّ

إفريقي  الجنوب  اإلفريقي  االتحاد  رئاسة  مرشح  منافسو 
موتسيبي يعلنون االنسحاب...

واكالت
ألن القضية فيها »إن«.

الوداد يؤجل مباراة الرجاء ويوسفية برشيد
الصباح
جلنة  هو  ماشي  الوداد  راه  الفتنة،  من  باراكا  يهديكم،  اهلل 

البرمجة.

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

غدا الجمعة ينطلق مؤتمر »الكاف«

الرباط عا�صمة الكرة العاملية
غد  يوم  من  انطالقا  الرباط  مدينة  تحتضن 
نفس  مــن  األحــد  ــوم  ي ــى  إل مــارس   12 الجمعة 
العمومية  للجمعية   13 الــدورة  أشغال  الشهر، 
التي  ــدم،  ــق ال لــكــرة  اإلفــريــقــيــة  للكونفدرالية 
لالتحاد  جديد  رئيس  انتخاب  عنها  سيتمخض 
الذي  أحمد،  أحمد  للملغاشي  خلفا  اإلفريقي 
نفس  وفي  املالية،  الفضائح  من  العديد  طاردته 
الوقت انتخاب أعضاء جدد في املكتب التنفيذي 

لالتحاد الدولي.
احتضان اململكة املغربية لهذا املؤتمر الدولي، 
جاء  نظيرها،  قل  عاملية  بمتابعة  الذي سيحظى 
بها  يتمتع  أصبح  التي  املرموقة  املكانة  ليؤكد 
املغرب لدى الهيئات الدولية، حيث أصبح بمثابة 

القاطرة التي تجر كرة القدم اإلفريقية.
لقد تم ترشيح 4 مرشحني لرئاسة الكونفدرالية 

التوالي:  على  وهــم  القدم  لكرة  اإلفريقية 
باتريس  املــلــيــارديــر  إفــريــقــي،  الــجــنــوب 
ألــومــا،  جــاك  ــواري  ــفـ واإليـ موتسيبي، 
والسنغالي أوغستني سانغور، باإلضافة 

إلى املوريتاني أحمد ولد عيسى.
الجنوب  بـــأن  تــؤكــد  املـــؤشـــرات  كــل 

إفريقي موتسيبي حسم بشكل نهائي فوزه 
بعض  خاصة  الجهاز،  هــذا  برئاسة 

املرشحني  وتنازالت  التوافقات 
اآلخرين، الذين تمت ترضيتهم 
املكتب  في  رفيعة  بمناصب 

التنفيذي القادم.
امللكية  الجامعة  رئيس 
يعتبر  القدم،  لكرة  املغربية 

للدور  نظرا  املقاييس،  بكل  املؤتمر  هذا  عراب 
تقريب  ــل  أج مــن  بــه  ــام  ق الـــذي  الكبير 
بما  املترشحني،  كل  النظر بني  وجهات 
اإلفريقية  للقارة  واملنفعة  الخير  فيه 
لكل  ماسة  حاجة  في  أصبحت  التي 
والرقي  النهوض  أجل  من  رجاالتها، 

بها.
الجنوب  املرتقب،  الرئيس 
برنامجا  قدم  إفريقي، 
خالل  وكامال  شامال 
االنتخابية،  حملته 
على  سيراهن  حيث 
كرة  في  االستثمار 
جميع  ــي  ف ــدم  ــق ال
اإلفريقية،  البلدان 

منافسات  فــي  املشاركة  األنــديــة  كــل  وتشجيع 
منح   بمضاعفة  وذلك  و»الكاف«،  األبطال  عصبة 
التحتية  بالبنيات  واالهتمام  البطولتني،  هاتني 
الدول  من  العديد  لدى  كبيرا  عائقا  تعتبر  التي 
اإلفريقية، كما سيشدد على نزاهة التحكيم الذي 
لبعض  سافرا  تحيزا  األحيان  بعض  في  يعرف 
االهتمام  عن  ناهيك  أخرى،  على حساب  البلدان 
وإبــرام  النسوية،  الــقــدم  لكرة  سيوليه  الــذي 

شراكات قوية مع االتحاد الدولي.
الرجل،  لهذا  الطريق  سيمهد  واقعي،  برنامج 

العتالء أكبر جهاز كروي في القارة السمراء.
)فيفا(  الدولي  االتحاد  رئيس  فإن  للتذكير، 
الذي  املؤتمر،  هــذا  في  بقوة  حاضرا  سيكون 
أولى أهمية خاصة إلفريقيا التي تتمتع بمواهب 

كبيرة، وال يخصها سوى االهتمام والتأطير.

واهلل عيب
المغرب ليس في حاجة إلى دعمك

بعد إعالن دعمه للجزائري زطشي على حساب مواطنه لقجع

مــراعــاة  وال  حــيــاء  ــدون  بـ  ...
الالعب  أعلن  املــغــاربــة،  ملشاعر 
الدولي السابق، عبد السالم وادو، 
االتحاد  لرئيس  الكبير  دعمه  عن 
زطشي،  الدين  خير  الــجــزائــري، 
الجامعة  لرئيس  اللدود  املنافس 
فوزي  القدم  لكرة  املغربية  امللكية 
املكتب  داخــل  مقعد  على  لقجع، 

التنفيذي لـ»الفيفا«.
حقده  عــن  ينم  كبير  وبنفاق 
املغربية،  الكرة  مكونات  كل  تجاه 
فريق  مع  الفاشلة  تجربته  بعد 
ــدة، نــشــر املــدافــع  مــولــوديــة وجــ
على  الفرنسي  لنانسي  السابق 
االجتماعي  املوقع  على  حسابه 
في  املناسب  »الــرجــل  »تــويــتــر«: 
على  قــادر  رجــل  املناسب،  املكان 
تطوير كرة القدم اإلفريقية... إلخ«.

الشيء املهم الذي تجاهله هذا 
أن  هو  للجميل،  الناكر  الشخص 
زطشي،  الدين  خير  نعمته  ولــي 
حيث  بلده،  في  فيه  مرغوب  غير 

طــالــتــه الــعــديــد مــن االنــتــقــادات 
السالم  عبد  أن  إال  واالتــهــامــات، 
أراد فقط أن ينتقم من املغرب الذي 
يعرفه  ال  مغمور  وهو  يده  له  مد 

للقميص  حمله  وبفضل  أحد،  أي 
رغم  مشهورا  أصــبــح  الــوطــنــي، 
التقني، ناهيك  محدودية مستواه 
عاشها  التي  الكثيرة  املشاكل  عن 
واملدربني  الالعبني  العديد من  مع 

داخل املنتخب الوطني.
الخبر  لهذا  نعطي  ال  وحتى 
أكثر من حجمه، وألن فاقد الشيء 
وادو  السالم  عبد  على  يعطيه،  ال 
منه  أكبر  املغرب  بــأن  يعرف  أن 
بكثير، ولن تؤثر تدوينته التافهة 
على مصداقية املغرب وكرة القدم 
حاجة  في  ليست  التي  الوطنية 
املصابني  املرضى  مثل هؤالء  إلى 

بالسكيزوفرينيا.
ــاد  ــح ــس االت ــي ــرئ فــتــبــا لـــه ول
يحب  ال  مــن  ــل  ــك ول الــجــزائــري 

املغرب.

عبد السالم وادو بجانب »زطشه« خير الدين زطشي: »تشبث غريق بغريق«

الرئيس الجديد: موتسيبي

المرشحون قبل التوافق

قرار جديد ورسالة قوية لرئيس هذا الخبر
يوسفية برشيد ومن معه

أصدرت العصبة الوطنية االحترافية لكرة القدم، 
العديد من القوانني املرتبطة بالسير العام الطبيعي 
ومن  والثاني،  األول  الوطنيني،  القسمني  لبطولة 
أهم هذه القوانني، املنع الكلي ألي عضو من املكتب 
املسير ألي فريق من الجلوس في كرسي االحتياط، 
سواء قبل أو أثناء أو بعد إجراء املباراة، أو حتى 
االحتياط مخصص  كرسي  ألن  امللعب،  إلى  النزول 
التقنية  الــورقــة  في  مسجلني  شخصا   11 لـ  فقط 
والطبي،  التقني،  الطاقم  وهم  للفريق،  الرسمية 

واإلداري، وحامل األمتعة.
من  للعديد  حــدا  سيضع  وسليم،  وجيه  قــرار 
مالعبنا  عرفتها  التي  والــخــروقــات  الــتــجــاوزات 
من  أكثر  خالل  تسببت  والتي  األخيرة،  اآلونــة  في 
مناسبة، في شجارات مع أصحاب البذلة السوداء، 
مباراة  كل  في  نالحظه  ما  ذلــك،  على  دليل  فخير 
يخوضها فريق يوسفية برشيد، الذي أصبح رئيسه 
كرسي  من  التعليمات  يعطي  مدربا  قــادر،  وبقدرة 
بدون  التماس  خط  في  ويجول  ويصول  االحتياط، 
رسالة  بمثابة  القرار  هذا  فجاء  رقيب،  وال  حسيب 

مباشرة للرئيس نور الدين البيضي ومن معه.

»تسخينات« قبل المؤتمرحديث الصورة

الصورتان تعودان إلى يوم السبت 6 مارس الجاري، 
حيث أجرى أعضاء االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، معززين 
جياني  برئاسة  الــدولــي  االتــحــاد  ممثلي  مــن  بالعديد 
إنفانتينو، مباراة استعراضية بنواكشوط، في رفع ستار 
جمعت  والتي  للشبان،  إفريقيا  لكأس  النهائية  املباراة 
انتصاره  بعد  النسخة،  بهذه  الفائز  الغاني  املنتخب 

بهدفني لصفر على منتخب أوغندا.
تسخينات  بمثابة  كــانــت  االســتــعــراضــيــة  املــبــاراة 

ستنطلق  التي  الحقيقية  الرسمية  للمباراة  و«بــروفــة« 
في مؤتمر  تتمثل  والتي  الرباط،  املغربية  بالعاصمة  غدا 
االتحاد اإلفريقي الذي أجمع جميع املرشحني، على منح 
الرئاسة للجنوب إفريقي موتسيبي، باإلضافة إلى اجتماع 

»الفيفا« النتخاب أعضاء جدد داخل مكتبها التنفيذي.
»العميد« فوزي لقجع  في الصورة األخرى، نالحظ 
الظروف  كل  هيأ  أن  بعد  البداية،  ينتظر صافرة  وهو 

إلنجاح املؤتمر.
نورالدين البيضي سيفتقد وال شك 
إلى شطحاته داخل المالعب الكروية

ّ

العميد« فوزي لقجع قبل انطالق المباراة االستعراضيةرئيس الفيفا وفريقه



))رغم اإلنزال الذي قاموا به، ورغم أنهم تحدوا كل اإلجراءات االحترازية، وتحدوا التباعد البرلماني، ولم يحترموا التمثيل النسبي، 
ورغم أنهم اقتحموا عنوة مقر البرلمان، ورغم أنهم جاؤوا بكثرة، وحتى المقرىء أبو زيد جاؤوا به بعد أن كان غاضبا... رغم كل 
ذلك، فقد كانت لهم االتحادية حنان رحاب بالمرصاد، وقد رآها كل المغاربة وهي تخلع بدلتها وتشير إليهم بأصبعها، فتراجعوا، 

رأى المغاربة جميعا هذا المشهد األسطوري.. ورأوا البدلة تحلق في سماء القبة، تلك البدلة التي لعبت دورا حاسما في هزيمة حزب العدالة 
والتنمية، تلك البدلة التي يجب أال يفرط فيها اليسار والقوى التقدمية والحداثية، تلك البدلة الرمز، البدلة التي يجب أن تعلق في المقر 

المركزي مع شهداء ورموز الحركة االتحادية، تلك البدلة التي يجب أن يرتديها كل االتحاديين((.

فيلم،  من  مقتطفا  ليست  أعــاه،  الفقرة 
عن  صــادر  »سينمائي«  وصف  هي  وإنما 
يصف  وهــو  ــد،  زي حميد  املغربي  الكاتب 
البرملانيات،  من  واحــدة  مواجهة  طريقة 
نواب  من  لحشد  رحــاب،  حنان  االتحادية 
معركة  إطــار  في  والتنمية  العدالة  حــزب 
مجلس  شهدها  التي  االنتخابي  القاسم 
النواب ليلة الجمعة املاضية، حيث ارتفعت 
ليتم  الهواتف بشكل مفاجئ،  درجة حرارة 
الذين  فيهم  بمن  البرملانيني  جل  استدعاء 
فريق حزب  ملواجهة  بعيدة،  بمدن  يقطنون 
»احترام  رفــض  الــذي  والتنمية،  العدالة 
وتقليص  الــصــحــي«،  التباعد  ــراءات  ــ إج
ذلك  تقتضي  كما  الثلث  إلى  فريقه  أعضاء 
فرق  جميع  بني  عليها  املتفق  ــراءات  اإلجـ

املالكي،  الحبيب  والرئيس  النواب  مجلس 
»الــبــيــجــيــدي« تقضي  كــانــت خــطــة  وقـــد 
بإنزال  البرملانية  الفرق  باقي  بمفاجأة 
القوانني  تعديل  مقترحات  إلسقاط  كثيف 
باعتماد  املتعلقة  لانتخابات  التنظيمية 
في  املسجلني  أساس  على  انتخابي  قاسم 
فراس  »اللي  أنه  غير  االنتخابية،  اللوائح 
الخبر  تسرب  فقد  الجمالة«،  فراس  الجمل 
املنافسة،  األحزاب  إلى  الجمعة  يوم  مساء 
سيارات  كانت  حتى  ساعات  إال  هي  ومــا 
قبل  الرباط،  نحو  املسافات  تطوي  النواب 

املواجهة.
ــد عــن ثــاث  ــزي تــأخــرت الــجــلــســة ملــا ي
عدد  زاد  كلما  التأخير  زاد  وكلما  ساعات، 
مواجهة  مــن  بــد  هناك  يكن  فلم  الــنــواب، 

إجــراءات  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  عددية، 
املجلس  عــقــد  حــيــث  الــصــحــي،  الــتــبــاعــد 
منهم  برملانيا،  نائبا   265 جلسته بحضور 
والتنمية،  العدالة  حزب  عن  برملانيني   104
التي  التعديات  على  املصادقة  تمت  فيما 
وقت  في  الداخلية  لجنة  عليها  صادقت 
صوت  يمثلون  برملانيا   160 بـــ  ســابــق، 
املعارضة )االستقال، التقدم واالشتراكية، 
ممثلة  واألغلبية  واملعاصرة(،  واألصالة 
الدستوري  والتجمع  الشعبية  الحركة  في 
ضدها  صوت  فيما  االشتراكي،  واالتحاد 

نواب »البيجيدي«.
ــا هــو هــذا  ــؤال: م إلـــى هــنــا، يــطــرح ســ
كل  بسببه  قامت  الذي  االنتخابي  »القاسم 
الذي  التعديل  فـ))حسب  الضجة؟«،  هذه 

القانون  من   845 املــادة  على  إدخــالــه  تم 
توزيع  سيتم  الــنــواب،  ملجلس  التنظيمي 
انتخابي يستخرج  قاسم  بواسطة  اللوائح 
املقيدين  الناخبني  عــدد  قسمة  طريق  عن 
بالدائرة االنتخابية املعنية على عدد املقاعد 
املخصصة لها، وتوزع املقاعد الباقية حسب 
بتخصيصها  ــك  وذل البقايا،  أكبر  قاعدة 
للوائح التي تتوفر على األرقام القريبة من 
القاسم املذكور(( )املصدر: جريدة األخبار 

/ عدد 8 مارس 2021(.
القاسم  من  يفهم  أن  يمكن  باختصار، 
في  املسجلني  عدد  أساس  على  االنتخابي 
أيا من األحزاب لن  القوائم االنتخابية، أن 

يستطيع الفوز بأكثر من مقعد في أي 
املاضية،  االنتخابات  بخاف  دائــرة 

تحليل  إخباري

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021 14

إخباريتحليل 

إعداد : سعيد الريحاني

كعكة االنتخابات بين إرادة الناخبين وإرادة األحزاب 

خـلـق �أكـرب حتـالـف حـزبـي 
متهيد� ل�سقوط حزب �لعد�لة و�لتنمية  

قيادة العدالة والتنمية أيام بن كيران 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
15 العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

نواب العدالة والتنمية يصفون ليلة التصويت 
على القاسم االنتخابي بـ»الجمعة السوداء«

بعد تصويت األغلبية والمعارضة ضد العثماني.. ماذا بقي لرئيس الحكومة؟

حيث فاز حزب العدالة والتنمية في بعض 
ال  قد  صورة  وهي  مقاعد،  بثالثة  الدوائر 
جعل  ما  وهو  الجديد،  النظام  مع  تتكرر 
هذا الحزب ينتفض أكثر من غيره ضد هذا 

التعديل، لكونه يعتبر نفسه مستهدفا.
والتنمية،  العدالة  حزب  نظرية  إطار  في 
ــي  ــه إدريــــس األزمـ ــال يــمــكــن قــــراءة مــا ق
والتنمية  العدالة  فريق  عضو  اإلدريسي، 
بمجلس النواب، الذي اعتبر أن التصويت 
على  ــرة،  ــي األخ الجمعة  مــســاء  تــم  الـــذي 
على  وجعله  االنتخابي  القاسم  تعديل 
أساس املسجلني، فيه تواطؤ على االختيار 
املدافعني  أن  على  مــشــددا  الديمقراطي، 
ويستبطنون  »يستقبلون  التعديل  عــن 
كل  أن  اإلدريسي  األزمــي  وذكــر  الهزيمة«، 
القاسم  تغيير  داعمو  قدمها  التي  املبررات 
ولذلك،  متهافتة،  مبررات  هي  االنتخابي 
على  التصويت  ليلة  ذاته  املتحدث  يصف 
وقع  ما  وأن  حزينة«،  »ليلة  بأنها  التعديل 
))الفرق  وتابع:  عاجال،  تصحيحه  ينبغي 

الدفاع  تستطع  لم  للتعديل  الداعمة 
باحتشام  ساندته  أنها  أو  عنه، 
أنهم  يعرفون  ألنهم  وبانهزامية، 

تخالف  أشياء  على  ويصوتون  يدافعون 
قناعاتهم، وال تصمد أمام القانون واملنطق 
السليم، فضال عن أن هذا التعديل هو أمر 

نشاز على الصعيد العاملي((.
وخاطب القيادي بحزب »املصباح« حزب 
أن  والبد  الهيمنة،  ))أنتم  بقوله:  »البام« 
تعتذروا في يوم من األيام((، وأردف: ))ال 
يمكنكم أن تدافعوا عن األحزاب الصغيرة، 
بحاجة  ليست  الوطنية  األحــزاب  أن  كما 
إلى من يدافع عنها. الحقيقة الوحيدة هي 
حيث  ومقاعده،  نفسه  عن  يدافع  البام  أن 
االنتخابي  القاسم  هذا  سوى  لهم  يبق  لم 
الزروالي إلنقاذ أنفسهم وإال سيندثرون(( 

)املصدر: موقع حزب العدالة والتنمية(.
الذي  السياسي،  التجاذب  حيث  من  هذا 
وصل أوجه مع إعالن رئيس الحكومة عن 
بجوهر  مسا  يعتبر  التصويت  هــذا  كــون 
تتصوروا  أن  ولكم  الديمقراطي،  االختيار 
ــذي  ــوضــع الــســيــاســي ال خــطــورة هـــذا ال
الذي  مــارس   9 خطاب  ذكــرى  مع  يتزامن 
سياسية،  إصالحات  ملجموعة  كرس 
لتكون  العربي،  الربيع  سياق  في 
عن  اآلن  حــتــى  فــعــل  ردة  أخــطــر 

العدالة  حزب  فعل  ردة  هي  الذكرى،  هذه 
يلي:  مــا  مــحــرروه  كتب  ــذي  ال والتنمية، 
القاسم  باحتساب  املتعلقة  ))املقتضيات 
وإلغاء  املسجلني  أســاس  على  االنتخابي 
العتبة، التي تم تمريرها في جلسة 5 مارس 
تعبير  كلها  ــســوداء،  ال الــنــواب  بمجلس 
العملية  مخرجات  في  التحكم  إرادات  عن 
التي  االنتخاب  لعملية  وإفراغ  االنتخابية، 
عن  التعبير  الدستوري  املشرع  بها  قــرن 
إرادة األمة من محتواها، وعودة سيئة إلى 
الشعبية،  اإلرادة  على  االلتفاف  أساليب 
وهو األمر الذي سيعمق أزمة السياسة في 
املؤسسات  في  الالثقة  ويكرس  البلد،  هذا 
وفي الفاعل السياسي، مما يعرض املشهد 
على  مفتوحة  بنيوية  لهشاشة  برمته 
ذكرى  علينا  تحل  أن  نتمنى  كنا  املجهول.. 
نضيف  ونحن  مــارس  من  التاسع  خطاب 
أن  إال  الديمقراطي،  بنائنا  في  أخرى  لبنة 
لكن  آخــر،  رأي  لها  كان  النكوص  إرادات 
ال  الــذي  الكئيب  املشهد  هذا  في  ما  أغــرب 
هو  البلد،  لصورة  ويسيء  الناظرين،  يسر 
قدرة هذه الفعالية النكوصية، على الحشد 
أطياف  كــل  تقريبا  جمع  تــوافــق  وخــلــق 
املشهد السياسي في لوحة سريالية عصية 
إلى  فاصطفت  والــتــأويــل،  ــراءة  ــق ال على 
جانب األحزاب اإلدارية األحزاب الوطنية، 
االشتراكي،  مع  الليبرالي  هــوى  والتقى 
وانمحت الفوارق بني األغلبية واملعارضة، 
وأصبحنا أمام تشكيل هجني ال لون له وال 
اإلرادة  من  الخوف  وغدا  رائحة،  وال  طعم 
مع  والخصومة  للموقف،  محددا  الشعبية 
إننا  للتموقع..  معيارا  والتنمية  العدالة 
والتنمية  العدالة  عن  ندافع  ال  هذا  بقولنا 
وإلى  الديمقراطية  سؤال  يؤرقنا  ما  بقدر 
أين نسير؟ وتفجعنا تساؤالت من حجم أي 
رسالة يريد أن يقدمها سياسيونا للمواطن 
بأنه  له  يقولوا  أن  يريدون  هل  الــعــادي؟ 

حزب العدالة والتنمية: 
املقتضيات املتعلقة باحتساب 

القاسم االنتخابي على أساس 
املسجلني وإلغاء العتبة، التي 

مت متريرها يف جلسة 5 مارس 
مبجلس النواب السوداء، كلها 

تعبري عن إرادات التحكم يف 
خمرجات العملية االنتخابية، 
وإفراغ لعملية االنتخاب التي 
قرن بها املشرع الدستوري 

التعبري عن إرادة األمة من 
حمتواها، وعودة سيئة إىل 

أساليب االلتفاف على اإلرادة 
الشعبية، وهو األمر الذي 

سيعمق أزمة السياسة يف 
هذا البلد، ويكرس الالثقة 

يف املؤسسات ويف الفاعل 
السياسي، مما يعرض 

املشهد برمته لهشاشة 
بنيوية مفتوحة على 

اجملهول..

تأخرت الجلسة لما يزيد عن ثالث ساعات، وكلما زاد التأخير زاد عدد النواب، 
فلم يكن هناك بد من مواجهة عددية ال تأخذ بعين االعتبار إجراءات 
التباعد الصحي، حيث عقد المجلس جلسته بحضور 265 نائبا برلمانيا 

منهم، 104 برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، فيما تمت المصادقة 
على التعديالت التي صادقت عليها لجنة الداخلية في وقت سابق، بـ 160 

برلمانيا، يمثلون صوت المعارضة )االستقالل، التقدم واالشتراكية، واألصالة 
والمعاصرة(، واألغلبية ممثلة في الحركة الشعبية والتجمع الدستوري 

واالتحاد االشتراكي، فيما صوت ضدها نواب »البيجيدي«.
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وألف  باب  ألف  فلنا  تصويتك  كان  كيفما 
فلتصوت  إرادتـــك؟  على  لاللتفاف  حيلة 
يكفينا  فنحن  والتنمية  العدالة  على  أنت 
نشاء  ما  ــوات  واألم للمقاطعني  ننسب  أن 
العدالة  حزب  تحدث  هكذا  اختيار((..  من 
والتنمية، والخطير في األمر، هو هذا الفكر 
الشمولي، حيث يعتبر منتسبو هذا الحزب 
مكانته  على  التأثير  شأنه  من  ما  كل  أن 
إلى  والرجوع  التحكم  هو  االنتخابات،  في 
الوراء.. ليطرح السؤال عما إذا كان الحزب 
إطار  في  التغيير  بنظرية  مؤمنا  مــازال 

االستقرار؟
»القاسم  إلى هنا، يطرح سؤال: هل هذا 
وبطريقة  ال؟  أم  ــوري  دســت االنــتــخــابــي« 
االنتخابي  القاسم  احتساب  هل  أخــرى: 
ــدد املــســجــلــني يــخــالــف  ــ ــى أســــاس ع عــل
أستاذ  يقول  الصدد،  هذا  وفي  الدستور؟ 
السياسية  والعلوم  الدستوري  القانون 
محمد  باملحمدية،  الثاني  الحسن  بجامعة 
باختالفات  يتعلق  األمر  ))إن  الدين:  زين 
ذلك  ويوضح  السياسيني((،  الفاعلني  بني 
املقترح  هذا  عن  نقول  أن  يمكن  ))ال  بأنه 
القوانني  جميع  ألن  دســتــوري،  غير  بأنه 
األحزاب  بني  توافق  فيها  يقع  االنتخابية 
تنص  ال  الدستورية  والوثيقة  السياسية، 
على هذا األمر(( وتابع موضحا أن ))هذه 
االختالفات تبقى حاضرة بشكل كبير، إذ أن 
هناك اختالفا في نظام العتبة وغيرها من 
اآلليات((، مضيفا أن هذه النقاشات تحسم 
في  األطراف،  بني  إيجابية  بروح  بالتوافق 
نهاية املطاف، كما عودنا الفاعل السياسي، 
القانون  أستاذ  ذهب  ذاتــه،  االتجاه  وفي 
بجامعة  السياسية  والعلوم  الدستوري 
إلى  العالم،  الرحيم  عبد  عياض،  القاضي 
أنه ال عالقة لهذا النقاش بالدستوري وغير 
الدستوري، مسترسال أن كل شيء دستوري 
مادام أنه ال يهدف إلى إلغاء االنتخابات أو 
نقاش،  مجرد  يبقى  فهذا  عليها..  التأثير 
ــأن هــنــاك من  ــعــالم، ويــضــيــف، ب يــقــول ال
أقل  يفضل  من  وهناك  بقية  أكبر  يفضل 
االنتخابي  النظام  يفضل  من  وهناك  بقية، 
واحدة..  دورة  يفضل  من  وهناك  بدورتني، 

فهو مجرد نقاش بني الفرقاء السياسيني.

عنه  الحديث  يمكن  ما  أن  العالم  واعتبر 
النظام األقــرب  الــصــدد هــو: مــا  فــي هــذا 
تقييم  أيضا  بأنه  مستدركا  للديمقراطية؟ 
ال  ذاتي  تقييم  ألنه  حوله،  االختالف  يمكن 

يمكن الجزم فيه.
ومن جهته، شدد زين الدين على أن لكل 
سواء  وإيجابيات،  سلبيات  اقتراع  نمط 
األحــادي،  التمثيل  أو  النسبي  بالتمثيل 
نريده  ــذي  ال ما  هو  الــســؤال  بــأن  متابعا 
إعمال  منه  نريد  هــل  ــراع،  ــت االق نمط  مــن 
نقول  أن  أما  آخر؟  شيئا  أم  الديمقراطية 
فكل  إيجابي،  غير  وهذا  إيجابي  هذا  بأن 

السؤال  وهــو  ومــســاوئ،  مزايا  فيه  نمط 
عبد  الجامعي  األستاذ  أيضا  طرحه  الذي 
الغاية  »ما  أخرى:  بصيغة  العالم  الرحيم 
املتوخاة؟«، وأوضح أنه إذا كان هناك حزب 
هو  ديمقراطي  وغير  استبدادي  سياسي 
الخريطة االنتخابية، مثل  الذي يتحكم في 
لقاسم  فاللجوء  مصر،  في  الوطني  الحزب 
لألحزاب  فرصة  إلعــطــاء  كبير  انتخابي 
في  للديمقراطية  األقرب  هو  يعد  الصغرى 
يضيف  العكس،  كان  إذا  أو  الحالة،  هذه 
العالم، مثال حزب عليه مؤاخذات من طرف 
السلطة أو يشكل تأثيرا لصالح املواطنني 
نطرح  أن  يجب  فهنا  مــشــاريــع،  ويــقــدم 

موقع  )املــصــدر:  املستفيد؟  مــن  الــســؤال 
العمق املغربي/ 30 شتنبر 2020(.

جامعيني  وأساتذة  لباحثني  نموذج  هذا 
القاسم  فــي  دســتــوري  مانع  أي  يــرون  ال 
االنتخابي بشكله املصادق عليه، لكن هناك 
فعل،  ردة  ــرز  أب منها  نسوق  أخــرى،  فئة 
الرسمي  والناطق  الوزير  فعل  ردة  وهي 
عبيابة،  حسن  الحكومة،  باسم  السابق 
هذا األخير بوصفه أستاذا جامعيا أيضا، 
الدستورية  النصوص  من  يسوق مجموعة 
دستورية  »عدم  يسميه  ما  على  لالستدالل 
))من  يقول:  حيث  االنتخابي«،  القاسم 

القوانني  أن  الدستور،  فقهاء  لدى  املعروف 
لذا  الدستور،  لتنزيل  آلية  تعد  التنظيمية 
وروحـــا،  نصا  أحكامه  تــراعــي  أن  يجب 
يعني  الدستور،  مفهوم  عن  ابتعادها  وإن 
خارج  يعتبر  عنها،  ينتج  وما  تطبيقها  أن 
يطال  تعديل  أي  فإن  وبالتالي،  الدستور، 
يجب  لالنتخابات،  التنظيمية  القوانني 
أن  كما  تــام،  دستوري  إطــار  في  يكون  أن 
رأيا  ليست  التنظيمية  القوانني  تعديالت 
فقط،  لألحزاب  قانونيا  رأيــا  أو  سياسيا 
طريق  عــن  للدستور  تطبيق  هــي  وإنــمــا 
والتصويت  الدستور،  عن  األحــزاب  دفــاع 
نفس  ويضيف  الــبــرملــان((،  في  ذلــك  على 

املتحدث، بعد إدراج مجموعة من الفصول 
ــعــودة كــذلــك إلى  مــوضــحــا: ))ويــمــكــن ال
الفصل 47، الذي يشير إلى أنه على جميع 
الدستور  احترام  واملواطنني،  املواطنات 
إلى  إشــارة  هناك  ألن  بالقانون…  والتقيد 
ضرورة الدستور والقانون املنبثق من روح 
الدستور، وهناك مضامني متعددة موجودة 
ما  على  اعتمادا  الــدســتــور.  ديباجة  فــي 
سبق مــن نــصــوص دســتــوريــة واضــحــة، 
على  أدخلت  التي  التعديالت  إلى  وعــودة 
القوانني التنظيمية لالنتخابات في الدورة 
نستنتج   ،2021 مارس  لشهر  االستثنائية 
دستوري،  خطأ  بتصحيح  قام  البرملان  أن 

القوانني  فــي  الجميع  مــن  غفلة  فــي  وقــع 
بقانون  قوية  أحزابا  وخلق  التنظيمية، 
املواطنني،  أصـــوات  بقوة  وليس  معيب 
أساس  على  االنتخابي  القاسم  باعتماد 
املسجلني، واعتماد العتبة، ويستخلص أنه 
بذلك جرى حذف بعض املكونات السياسية 
محاربة  بحجة  املواطن  عليها  التي صوت 
بلقنة  نفسه، جرت  الوقت  في  لكن  البلقنة، 
وأن  معيبة،  انتخابية  بقوانني  الدستور 
األصل هو الحق في التصويت للمواطنني، 
وليس ألي جهة الحق في مصادرته، إذ تم 
تامة  للمواطنني في مخالفة  حذف أصوات 
القاسم  اعتماد  إلــى  باإلضافة  للدستور، 
فقط،  املسجلني  ــاس  أس على  االنتخابي 
حق  في  للحريات  ومصادرة  إسقاط  وهو 
واستغالل  يصوتون  ال  الذين  املسجلني، 
أن  ــك،  كــذل ويستنتج  تــصــويــتــهــم..  عــدم 
العزوف االنتخابي جعل القاسم االنتخابي 
على أساس املسجلني، قوة انتخابية خادعة 
السياسي،  املشهد  فــي  ــزاب  األحـ لبعض 
وبالتالي، فإن البرملان املغربي تأخر لوالية 
بعض  وتصحيح  املوقف  لــتــدارك  كاملة، 
القوانني التنظيمية املرتبطة باالنتخابات.

التصويت،  عملية  تحليل  إلى  وبالعودة 
التي تمت على تعديالت القوانني التنظيمية 
برملانيا  نائبا   162 أن  نجد  لالنتخابات، 
»القانون  مشروع  على  باإليجاب  صوتوا 
 104 عارضه  بينما  الجديد«،  االنتخابي 
والتنمية،  العدالة  حزب  من  كلهم  نــواب، 
برملاني  نائب  التصويت  عن  امتنع  فيما 
واحد، وأن عدد النواب الذين لم يحضروا 
فاق  عدد  123، وهو  بلغ عددهم  التصويت 
التعديالت،  كان ضد  الذي  الفريق  مجموع 
بمعنى أن األحزاب السياسية التي صوتت 
على القانون الجديد لالنتخابات، لم تحتج 
املعارضني  عــدد  فــوق  فقط  نائبا   58 عــدد 
املشهد  كلفت  ــني  ــوان ق عــلــى  للتصويت 
السياسية((  األزمات  الكثير من  السياسي 
عضو  عبيابة  حسن  رأي/  مقال  )املصدر: 

االتحاد الدستوري، ووزير سابق(.

إدريس األزمي اإلدريسي: 

حسن عبيابة: 

في إطار نظرية حزب العدالة والتنمية، يمكن قراءة ما قاله إدريس األزمي اإلدريسي، عضو فريق حزب 
العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي اعتبر أن التصويت الذي تم مساء يوم الجمعة األخيرة، على تعديل 

القاسم االنتخابي وجعله على أساس المسجلين، فيه تواطؤ على االختيار الديمقراطي، مشددا على أن 
المدافعين عن التعديل »يستقبلون ويستبطنون الهزيمة«.

وذكر األزمي اإلدريسي أن كل المبررات التي قدمها داعمو تغيير القاسم االنتخابي هي مبررات 
متهافتة، ولذلك، يصف المتحدث ذاته ليلة التصويت على التعديل بأنها »ليلة حزينة«، وأن ما وقع 

ينبغي تصحيحه عاجال، وتابع: الفرق الداعمة للتعديل لم تستطع الدفاع عنه، أو أنها ساندته باحتشام 
وبانهزامية، ألنهم يعرفون أنهم يدافعون ويصوتون على أشياء تخالف قناعاتهم، وال تصمد أمام 

القانون والمنطق السليم، فضال عن أن هذا التعديل هو أمر نشاز على الصعيد العالمي..

بالعودة إلى تحليل عملية 
التصويت، التي تمت على تعديالت 

القوانين التنظيمية لالنتخابات، 
نجد أن 162 نائبا برلمانيا صوتوا 
باإليجاب على مشروع »القانون 
االنتخابي الجديد«، بينما عارضه 

104 نواب، كلهم من حزب 
العدالة والتنمية، فيما امتنع عن 
التصويت نائب برلماني واحد، وأن 

عدد النواب الذين لم يحضروا 
التصويت بلغ عددهم 123، وهو 

عدد فاق مجموع الفريق الذي 
كان ضد التعديالت، بمعنى أن 
األحزاب السياسية التي صوتت 

على القانون الجديد لالنتخابات، 
لم تحتج عدد 58 نائبا فقط فوق 

عدد المعارضين للتصويت على 
قوانين كلفت المشهد السياسي 

الكثير من األزمات السياسية..
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تقـرير

إعداد: خالد الغازي

الوجه اآلخر لجائحة »كورونا«

مرت سنة على جائحة »كورونا« منذ ظهور 
أول حالة للفيروس في بالدنا شهر مارس 
2020، تحولت بفعلها حياة المغاربة منذ 

تلك الفترة وانقلبت رأسا على عقب، بعدما 
فرضت الدولة الحجر الصحي الشامل على 

جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، 
وقامت بفرض قيود على تنقالت وحركة 

الناس في جميع المدن.

األسر  حياة  تعقيد  في  الجائحة  تسبب  لقد 
واملتوسطة  االجتماعية  الطبقات  املغربية، خاصة 
غير  النشاط  على  اعتمادها  بسبب  تضررت  التي 
بينما  موسمية،  تجارية  أنشطة  وعلى  املهيكل، 
خسائر  واملقاوالت  الشركات  من  العديد  تكبدت 
مادية كبيرة بسبب قرارات إغالق الحدود وتوقف 
بعدة  تقوم  الدولة  ما جعل  أوروبا،  إلى  التصدير 
على  ما  شيئا  العبء  تخفيف  أجل  من  إجــراءات 
تلك  رغــم  لكن  املتضررة،  االقتصادية  األنشطة 
تكبدت  األنشطة  من  الكثير  أن  إال  اإلجـــراءات، 
خسائر كبيرة ووصلت إلى اإلفالس، مثل وكاالت 
الحفالت،  ممولي  املقاهي،  املطاعم،  األســفــار، 
واألعراس،  الحفالت  قاعات  الترفيهية،  األنشطة 
واملــرافــق  الضيافة،  دور  السياحية،  الــوكــاالت 
للكثير  خلقت  الصعوبات  هذه  إلخ.  السياحية... 
وفرضت  اجتماعية ومادية،  أزمة  املواطنني  من 
على العديد منهم بيع كل أو بعض ممتلكاتهم لسد 
الحياة  مصاريف  ومواجهة  والقروض،  الديون 

املعيشية ألسرهم.
وتوقع بنك املغرب بدوره أن يصل معدل الركود 
بسبب  السنة،  هذه  باملائة   5.2 إلى  االقتصادي 
الجائحة وقلة األمطار، التي تراجعت بحوالي 46 
4.9 في  البطالة من  انتقل معدل  املائة، بينما  في 
الوطني،  الصعيد  على  املائة  في   12.7 إلى  املائة 
ما يؤكد على أن اإلسراع إلى اكتشاف حل نهائي، 

يبقى األسلم للخروج من النفق املظلم.
على  ــا«  ــورون »ك وبــاء  انعكاسات  بــرزت  فقد 
االقتصاد الوطني من خالل مناقشة مشروع قانون 
2021، الذي سجل عجزا في امليزانية  مالية سنة 
يتجاوز 55.5 مليار درهم، وارتفاعا يناهز 25 في 
انخفاض  مقابل   ،2020 سنة  مع  باملقارنة  املائة 

الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 في املائة.
املداخيل  تراجع  عن  التقارير  بعض  وكشفت 
السياحية بنسبة 53.8 في املائة سنة 2020، بعد 
وهو  ذلك،  قبل  املائة سنة  في   7.8 بنسبة  ارتفاع 
وفقا  درهم،  مليار   42.4 بقيمة  خسارة  يمثل  ما 
ملا أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات املالية.

 وقدمت الحكومة بعض الدعم لبعض القطاعات 
مثل السياحة والصناعة لتجاوز أضرار الجائحة، 
واألثار الجانبية لها، وذلك من خالل تحمل أجور 
الضمان  صندوق  عبر  واألطر  املستخدمني  بعض 
االجتماعي، وتأجيل سداد القروض والديون، لكن 
اإلفالس،  شبح  من  املقاوالت  بعض  يمنع  لم  هذا 
تشتغل  والتي  بالخارج  ارتباط  لها  التي  السيما 

في مجاالت سياحية أو مع مؤسسات أجنبية.
للمقاوالت  املغربية  الكونفدرالية  أعلنت  وقد 
ألف مقاولة   20 إفالس  الصغرى واملتوسطة، عن 
البرية  الــحــدود  وإغـــالق  الــطــوارئ  حالة  ــراء  ج

فيروس  انتشار  كبح  ألجل  والجوية،  والبحرية 
قطاعات  ــدة  ع أن  مــبــرزة  املستجد،  »كــورونــا« 
والبناء  والتجارة  كالخدمات  حيوية،  اقتصادية 
املهنيني  وكــافــة  والنقل  والصناعة  والسياحة 

والحرفيني، عرفت تراجعا مهما في معامالتها.
الصغيرة  املقاوالت  أن  الكونفدرالية،  وأضافت 
أزيد  تشكل  والتي  واملتوسطة،  والصغيرة  جدا 
95 في املائة من الشركات في املغرب، تعاني  من 
االلتزام  من  تمكينها  دون  تحول  مالية  أزمة  من 
مثل  والتسيير،  االستغالل  مجال  في  بنفقاتها 
مصاريف اإليجار والرواتب والضرائب والضمان 

االجتماعي.
فقد  »أنــفــوريــســك«،  دراســـات  مكتب  وحــســب 
 ،2020 سنة  خالل  إفالسها  مقاولة   6612 أعلنت 

املــقــاوالت  مــن  املــائــة  فــي   16 أن  كــشــف  بحيث 
املغربية قد أوقفت نشاطها بشكل جزئي أو كامل 
بسبب  املاضي،  العام  من  الثاني  النصف  خالل 

االنعكاسات السلبية لجائحة »كورونا«.
كبير  ضرر  في  »كورونا«  جائحة  تسببت  كما 
أو  الحرة،  األنشطة  في  يشتغلن  اللواتي  للنساء 
الكثير  وجــدت  بحيث  املهيكل،  غير  القطاع  في 
منهن أنفسهم بدون مصدر رزق بسبب اإلجراءات 
حرمهن  مما  السلطات،  اتخذتها  التي  والقرارات 

من ممارسة أنشطتهن التجارية.
للتخطيط،  السامية  للمندوبية  تقرير  أكد  وقد 
فترة  خالل  تدهورت  للنساء  املالية  الوضعية  أن 
في  وضعيتهن  هشاشة  بسبب  الصحي،  الحجر 
أكثر  النساء  فئة  أن  إلى  مشيرة  الشغل،  سوق 
بحكم  األزمــة،  خالل  العمل  من  للتسريح  عرضة 
تماثل  حالة  في  يشغلنها  التي  املناصب  طبيعة 

قطاعات النشاط.
عرضة  أكثر  النساء  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
التي  املناصب  طبيعة  ألن  األزمة،  خالل  للتسريح 
التي  تلك  من  أهمية  أقــل  تبقى  املــرأة  تشغلها 
يشغلها الرجال، لذلك تتم التضحية بهن أوال عند 

وقوع األزمة.
عن  التقرير  كشف  املغربية،  لألسر  وبالنسبة 
أو  النساء  تعيلها  التي  األســر  وضعية  تدهور 
للنساء،  باملائة   50 بنسبة  السواء،  على  الرجال 
و44 باملائة ألرباب األسر، بحيث تعرضت الكثير 
منذ  ومادية  اجتماعية  لنكسة  املغربية  األسر  من 
في  األســر  من  للكثير  تسببت  الجائحة،  بداية 

مشاكل وضائقة مالية كبيرة.
وأضاف التقرير، أن العديد من األسر استخدمت 

خالل  واملصاريف  النفقات  لتغطية  مدخراتها 
سواء  باملائة   42 بلغت  بنسبة  الجائحة،  فترة 
الرجال  مسؤوليتها  يتحمل  التي  لألسر  بالنسبة 
أو النساء، مبرزة تسجيل هذه األسر مديونية، إذ 
سجلت 13.3 في املائة بالنسبة لألسر التي تعيلها 

نساء، و13.6 في املائة لألسر التي يعيلها رجال.
 

ارتفاع البطالة خالل فترة الجائحة

بداية  وظائفهم منذ  فــقــدوا  الــنــاس  مــن  كثير 
كبرى  شــركــات  فــي  موظفني  منهم  »كـــورونـــا«، 
شركات  في  مستخدمني  جانب  إلــى  ومــقــاوالت، 
بسبب  عقارية،  أو  تجارية  وكــاالت  أو  متوسطة 
الذي  االضطراري  والتوقف  االقتصادي  الركود 
دفع إدارات هذه املؤسسات أو الشركات الصناعية 

لتسريح اآلالف من العمال والتخلص منهم.

توقف  إلــى  األزمـــة  أدت  فقد  ــك،  ذل جانب  إلــى 
أنشطة تجارية كثيرة، وتوقف مشاريع في ميدان 
البناء أو السياحة أو التصدير واالستيراد، وهذا 
يفقدون  العمال واملستخدمني  العديد من  ما جعل 
وظائفهم بشكل جزئي أو نهائي، كما لجأت بعض 
األزمة  بسبب  عمالها  عقود  تغيير  إلى  الشركات 

وإعادة النظر في األجور واملنح والتعويضات.
العام  املغرب  في  البطالة  معدل  ارتفع  فقد 
 ،2019 % بعدما كان في سنة   11.9 املاضي إلى 
للتخطيط،  السامية  املندوبية  حسب   ،%  9.2
التي ربطت هذا االرتفاع باألثر املزدوج لجائحة 

»كوفيد 19« والجفاف.
وأشارت إلى عدد العاطلني عن العمل في املغرب 
إلى  مشيرة  مليونا،  بلغ 1.42   ،2020 خالل سنة 
تتراوح  الــذيــن  السكان  بــني  البطالة  معدل  أن 
أعمارهم بني الخامسة عشر والرابعة والعشرين، 

ارتفع إلى 31.2 %.

احتجاج اجتماعي

عرفت فترة الجائحة خروج العديد من املواطنني 
ــاع  األوضـ عــلــى  احــتــجــاجــا  املـــدن،  مختلف  فــي 
املعيشية الصعبة، وقرارات اإلغالق التي تسببت 
لهم في أضرار كبيرة وضائقة مالية ترتبت عنها 

مشاكل اجتماعية وأسرية.
وقد خرج أرباب الحمامات، والقاعات الرياضية، 
ــحــفــالت واألعــــــراس، والــفــنــانــني،  ومــمــونــي ال
األسفار،  وكاالت  وأرباب  السياحيني،  واملرشدين 
والوكاالت السياحية، للمطالبة بتسوية مشاكلهم 
واالستجابة ملطالبهم املهنية واالجتماعية، خاصة 
أزمة  في  لهم  والتوقف تسببت  اإلغالق  فترة  وأن 

مادية وتراكم للديون والكراء والفواتير.
مدينة  سكان  دفعت  االجتماعية،  املشاكل  هذه 
العمومية،  وللفضاءات  للشارع  للخروج  الفنيدق 
للمطالبة برفع القيود وإجراءات اإلغالق، وإعادة 
إغالق  تسبب  بعدما  للمدينة،  التجارية  الحركة 
ركود  في  املحتلة  سبتة«  »باب  الحدودي  املعبر 
الشباب  صفوف  في  وبطالة  للتجار  اقتصادي 

والنساء.
فقد تسبب سنة الجائحة في مشاكل اجتماعية 
الكثير  ولدى  الشعبية،  الطبقات  من  الكثير  لدى 
في  والعاملني  والسائقني،  والحرفيني  التجار  من 
األنشطة املوسمية، مما جعل العديد من الهيئات 
هذه  معالجة  إلــى  الحكومة  تدعو  والجمعيات 
األوضاع بمقاربة اجتماعية سلسة، ألن املواطنني 
ــرارات  ــق وال الجائحة  أثـــار  مــن  كثيرا  يعانون 
االجتماعية  الظروف  تراعي  ال  التي  الحكومية، 

التي تتخبط فيها جل األسر املغربية.

نكسة 
اقتصادية

»19 بطعم »كوفيد 

المندوبية السامية للتخطيط: الوضعية المالية للنساء 
تدهورت خالل فترة الحجر الصحي، بسبب هشاشة 

وضعيتهن في سوق الشغل، مشيرة إلى 
أن فئة النساء أكثر عرضة للتسريح من العمل خالل 

األزمة، بحكم طبيعة المناصب التي يشغلنها في حالة 
تماثل قطاعات النشاط



مختصرات
شمالية

مدينة  عرفتها  التي  الفيضانات  بعد 
ألحقت  حيث  املاضي،  اإلثنني  يوم  تطوان 
األحياء  قاطني  من  بالعديد  بالغة  أضرارا 
في  املواطنني  من  العديد  ونــام  الشعبية، 
العراء، هذا األمر الذي دفع بجمعية »اإلمام 
أبي القاسم الشاطبي« إلى تقديم املساعدة 
األغطية  بعض  تضمنت  املتضررين  لبعض 
لحظات،  بعد  لكن  واألطــعــمــة،  واأللــبــســة 
القوات  بسيارة  الجمعية  أعضاء  فوجئ 
املساعدة تطلب منهم مرافقتهم ملقر امللحقة 
القائد  اإلدارية سمسة من أجل املثول أمام 
عن  استفسارهم  أجل  من  استدعاهم  الذي 
غير  أنها  بحجة  اإلنسانية  املــبــادرة  هــذه 

مرخصة ومنعهم من إتمامها وتعميمها.

غياب  ظل  يف  الشمال  فيضانات  تستمر 
اجلهات املسؤولة التي لم تبادر بعد إلى اتخاذ 
لــتــفــادي وقـــوع خسائر  الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة 
تسلم  لــم  وتــطــوان،  طنجة  فبعد  للمواطنني، 
غمرت  حيث  أيــضــا،  أجنـــرة  الفحص  عمالة 
اجلــاري،  مــارس   6 السبت  يوم  صباح  السيول 
العديد من املنازل بعدما غطت مساحات كبيرة 
أتلفت  الفالحية، حيث  األراضي خصوصا  من 
املزروعات التي كانت تعول عليها ساكنة العديد 

من الدواوير يف هذه السنة.
السلطات،  تــواجــد  عــدم  سجل  ــعــادة،  وكــال
سواء احمللية أو املنتخبة، وكذلك رجال الوقاية 
ــن كـــان لــهــم غــيــاب مــلــحــوظ يف  ــذي املــدنــيــة ال

فيضانات الشمال.

بجهة  املواطنني  من  العديد  استغرب 
لشركة  واملخيف  الغريب  الصمت  الشمال، 
املــاء  قــطــاع  تدبير  املــفــوض  »أمــانــديــس« 
والكهرباء والتطهير السائل، بعد النشرات 
اإلنذارية، والتي لم تتحرك لتنظيف مسالك 
أن  حيث  األمطار،  لتساقط  استعدادا  املياه 
كفيلة  كانت  األمطار  من  األولــى  الساعات 
باألقاليم  التحتية  البنية  حقيقة  بإظهار 
تتنفس  األيــام  هذه  صارت  التي  الشمالية 

تحت املاء.  
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عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

الغائبون الكبار  يف  في�ضانات تطوان
كانت مدينة تطوان على موعد مع حظها من   
البيضاء  الدار  مدينة  شهدتها  التي  الفيضانات 
في  بــتــطــوان  لتستقر  طنجة  منها  تسلم  ــم  ول
انتظار نشرة إنذارية أخرى، لعلها تقض مضجع 
املسؤولني في نومهم التخاذ التدابير االستباقية 

ملواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.
ولقد بدأت األمطار تتهاطل على مدينة تطوان 
اإلثنني  إلى مساء يوم  لتستمر  مساء يوم األحد، 
بإغراق  كفيلني  كان  يومان  املاضي،  األسبوع  من 
املدينة بكاملها، ولم تستثن األحياء الراقية كحي 
األكبر، هم  املتضرر  لكن  املطار والوالية وغيرها، 
سكان األحياء الهامشية التي ال تتوفر على البنية 
وجامع  طلحة  سيدي  حي  من  بداية  التحتية، 
والرمانة،  الــزربــوح  وخــنــدق  وسمسة  املـــزواق 
هذه  وتسببت  الشعبية،  األحــيــاء  من  وغيرها 
حيث  املمتلكات،  في  فادحة  خسائر  في  األمطار 
أكثر  وغمرت  سيارة   11 يصل  ما  السيول  جرفت 

من 300 منزل، كما أن العديد من األسر ظلت في 
العراء بسبب دخول املياه إلى قلب منازلهم.

باملقابل، حالت املواقف البطولية لشباب تطوان 
دون وقوع خسائر في األرواح، حيث كان لهم دور 
فعال، من خالل فك الحصار على الشوارع وإزالة 
التي  والحجارة  األوحــال  من  الفيضان  مخلفات 
خصوصا  درســة،  جبل  أعلى  من  املياه  جرفتها 
األشغال  ــت  الزال الــذي  األخضر،  الحزام  بنقطة 
تجد  لم  السيول  أن  كما  تهيئته،  في  مستمرة 
مسالك للعبور وال قنوات تصريف املياه، فقصدت 
غير  الشعبية  األحــيــاء  داخــل  املواطنني  منازل 
املجهزة بالبنيات التحتية الالزمة، كمجاري مياه 
كما  وغيرها،  الصحي  الصرف  ومجاري  األمطار 
أن البنايات التي شيدت على الوديان، خصوصا 
ظاهر  هو  كما  وسمسة،  البهروري  سيدي  بحي 
بنشرها،  »األســبــوع«  تنفرد  التي  الــصــورة  في 

منازل  وقصدت  بالوديان  املرور  من  املياه  منعت 
املواطنني الذين باتوا في العراء تلك الليلة التي 

وصفتها الساكنة بـ »السوداء«.
وسجل العديد من املواطنني بكل حسرة وأسف، 
املعنية  والسلطات  املنتخبة  للجهات  تاما  غيابا 
والوقاية املدنية، وشركة »أمانديس« املفوض لها 
السائل،  والتطهير  والكهرباء  املاء  قطاع  تدبير 
كل من موقع مسؤوليته، حيث كانوا غائبني عن 
وسط  القياد  أحد  تفرغ  وقد  الفيضانات،  مواقع 
املدينة لجلب ابنه من املدرسة وأدخله إلى مركز 
القديمة،  االبتدائية  باملحكمة  املوجود  التلقيح 
فيديو  يسجل  طلحة  بسيدي  له  زميل  كان  فيما 
كان  فيما  املأساوية،  لألحداث  هاتفه  بواسطة 
معاناة  عن  غائبني  السلطة  ممثلي  من  الباقون 

الساكنة.
بتدوينة  لتطوان  الترابية  الجماعة  وخرجت 
أطر  بأن  تقول  »الفيسبوك«  على  حسابها  عبر 
خدمات  يقدمون  مجندين  جنودا  كانوا  الجماعة 
للمدينة، لكن الواقع والفيديوهات والصور التي 
اإلعالم  وعلى وسائل  واسع  نطاق  على  انتشرت 
كبيرا  حيزا  خصصت  التي  والوطنية  الدولية 
البيضاء«  »الحمامة  أغرقت  التي  للفيضانات 
ودمرت نصف أحياء املدينة، تثبت عكس ما جاء 
في التدوينة، وهو ما دفع بالعديد من املواطنني 
اإلعالم  وسائل  بعض  ادعته  ملا  الشديد  لالنتقاد 
لم يكن لها وجود على  التي  من تدخل السلطات 
مواقع  عبر  ــداث  األح تتبعت  بل  الــواقــع،  أرض 

التواصل االجتماعي فقط.
تحقيقات  عن  الوطني  العام  الرأي  ويتساءل 
مــرورا  ونتائجها،  البيضاء  الـــدار  فيضانات 
بكارثة طنجة واملسؤولني عنها، لتكون مرحلة ما 
بعد األخيرة، في ظل غياب بالغ وزارة الداخلية 
سلطاتها  ورجــال  ووالتها  عمالها  عبر  املعنية 
املعنيني في مثل هذه الكوارث الطبيعية وغيرها.

املعنية  الجهات  غياب  ظل  في 
سيادة  فرض  على  تسهر  والتي 
القانون وتنفيذه، من أجل تحقيق 
العدالة االجتماعية وإعطاء كل ذي 
حق حقه، وضمان أمن املواطنني 
وسالمتهم، فإن الجماعة الترابية 
ــني الــتــابــعــة لــواليــة  ــحــراوي ــب ال
طــنــجــة، مــتــهــمــة بــالــســيــر ضد 
على  الترامي  أجل  من  القوانني 
ونهبها  املواطنني  بعض  أراضي 
دون سلك  الــنــهــار  واضــحــة  فــي 
املساطر القانونية، وذلك بتواطؤ 

بعض  ودعـــم  الــعــقــار  مافيا  مــع 
على  يشجع  مما  الــجــهــات)..(، 
واغتصاب  البالد  قوانني  خــرق 
عمدت  حيث  املــواطــنــني،  حقوق 
الجماعة املذكورة إلى شق طريق 
مالكي  مــن  غفلة  ــي  ف )مــســلــك( 
األرض وسط أرض محفظة تحمل 
 ،G/11864 عدد:  العقاري  الرسم 
مساحتها  »بــورجــة«،  واملسماة 
عن  عبارة  وهي  آر،  و25  هكتار 

أرض خالية.
ــاعــة  ــجــم ــد اســتــغــلــت ال ــ وقـ

البناء  أبــاطــرة  وأحــد  املــذكــورة 
أقدم  )الــذي  باملنطقة  العشوائي 
فوق  فيلته  من  جزء  تشييد  على 
ملكيتها  تعود  محفظة  غير  أرض 
بطنجة  املوجودين  )م(،  لورثة 
)استغلوا(  الهولندية(  وبالديار 
به  تمر  الـــذي  الصحي  الــظــرف 
بسبب  العالم  بلدان  وكل  بالدنا 
كما  »كــورونــا«،  فيروس  جائحة 
األرض  أصحاب  غياب  استغلوا 
بسبب قوانني الطوارئ الصحية، 
بدون  الطريق  شق  في  وشرعوا 

وأن  السيما  قــانــونــي،  سند  أي 
هذا العقار محفظ، لذا، فإن املالك 
والية  والي  يناشدون  الحقيقيني 
وفتح  عــاجــال  للتدخل  طــنــجــة، 
وإرجـــاع  املــوضــوع  فــي  تحقيق 
لهذه  الحق ألصحابه ووضع حد 

املهزلة.
ــذا، وتــعــرضــت الــعــديــد من  هـ
طنجة  بجهة  املواطنني  أراضــي 
تطوان لالستيالء والترامي عليها 
من طرف بعض املنتخبني لصالح 

مافيا العقار، بطرق ملتوية)..(.

كواليس جهوية
ما يجري  

ويدور
رئيس جماعة في سيدي بنور يتهم جهات مجهولة في المدن

استغالل مختل عقليا لتخريب مقر جماعة

اتهام  جماعة  البحراويين  بالتورط  في  االستيالء  على  عقارات  مواطنين

سيدي بنور

عزيز العبريدي 

بالجماعة  يسكن  عقليا،  مختل  أقدم 
الترابية العكاكشة بإقليم سيدي بنور، 
تخريب  على  الــجــاري،  ــارس  م  2 يــوم 
املقر اإلداري لهذه الجماعة في واضحة 
كبيرة،  مادية  خسائر  به  ملحقا  النهار 
بــســبــب تــحــريــضــه مـــن طـــرف بعض 
اإلجرامي،  العمل  بهذا  للقيام  الجهات 
وقد تم نقله إلى مركز األمراض العقلية 
واإلدمان بمدينة الزمامرة لتلقي العالج، 
للتحقيق  وعيه  استرجاع  انتظار  في 
معه من طرف الشرطة القضائية للدرك 
أمام  قضائيا  متابعته  أجل  من  امللكي، 

املحكمة املختصة.
وقــالــت مــصــادر مــطــلــعــة، أن هــذا 
الخارجي  الباب  بتسلق  قام  الشخص 
حجارة  معه  حامال  للجماعة  الحديدي 
وقام  حديدي،  وقضيب  كبير  حجم  من 
للجماعة،  الخشبي  الــبــاب  بتخريب 
بتكسير  وقام  الداخلي  املقر  اقتحم  ثم 
اإلدارية  املكاتب  وأبــواب  نوافذ  زجاج 
السبورة  وتخريب  االجتماعات،  وقاعة 
اإلعالنات  عليها  تعلق  التي  الحائطية 
إلى  اإلداري  املقر  هذا  محوال  اإلداريــة، 

حطام متراكم من الزجاج والخشب.
موظفي  أن  املصادر،  نفس  وأضافت 
من  شاهدوه  ملا  صدموا  الجماعة  هذه 
املــوالــي  الــيــوم  خــالل  وتخريب  دمـــار 
شديد  خوف  ينتابهم  وأصبح  للعمل، 
في  ويشتغلون  يــومــيــا،  كبير  وهــلــع 

على  خوفا  مستقرة  غير  نفسية  حالة 
أرواحهم.

رئيس  الـــهـــواري،  هلل  عــبــد  ــال  ــ وق
الجماعة الترابية العكاكشة، بأنه يعرف 
ــذي  وال عقليا  املختل  الشخص  ــذا  ه
لم  لكنه  املعرفة،  تمام  باملنطقة،  يسكن 
يسبق له أن قام بهذا العمل التخريبي 
ملا  بأنه  آخر، وأوضح  منزل  أو  ملنزلهم 
هاجم الجماعة، كان في حالة هيستيرية 
غير طبيعة، وكان يوجه السب والقذف 

لرئيس الجماعة وأعضاء املجلس.
ال  الشخص  هــذا  أن  الرئيس،  وأكــد 
الجماعة  مقر  بتخريب  يقوم  أن  يمكنه 
معطيات  على  يتوفر  وأنـــه  ــوحــده،  ل
كان مدفوعا من طرف بعض  بأنه  تفيد 
حملة  ــار  إطـ فــي  باملنطقة،  الــجــهــات 

انتخابية سابقة ألوانها.
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متابعة  املختصة  العامة  النيابة  قررت 
من  العديد  حياة  حول  الذي  الخطير  النصاب 
اعتقال، حيث  في حالة  إلى جحيم،  األشخاص 
ملول  أيت  سجن  على  بإحالته  امللك  وكيل  أمر 
مع تحديد موعد لبداية جلسات محاكمته بتهم 

النصب واالحتيال.
تقاطرت  التي  الشكايات  عــشــرات  وكــانــت 
بإنزكان قد فجرت فضيحة  العامة  النيابة  على 
مالية كبيرة بطلها نصاب احتال على عدد من 
مبالغ  في  والضواحي  أكــاديــر  من  الضحايا 
مالية مهمة، وأوضح ضحايا هذا النصاب الذي 
اشتوكة  بإقليم  الصفا  واد  جماعة  من  ينحدر 
أيت باها، في شكاياتهم، أنهم تعرضوا للنصب 
خالل  من  وذلــك  املوقوف،  طرف  من  واالبتزاز 
منحهم قروضا مقابل استرجاعها بفوائد، على 

غرار املؤسسات البنكية.

رفقة  ألكــاديــر  اجلماعي  املجلس  رئيس  يتابع 
أربــعــة مــن نــوابــه، مــن أجـــل تــهــم تتعلق بــاملــبــالــغــة يف 
تــعــويــضــات الــتــنــقــل وعــــدم تــعــلــيــلــهــا، والــتــقــاعــس يف 
استخالص أموال عمومية، واإلخالل مببدأ املنافسة 
العامة  النيابة  بــقــرار  إحــالــتــه  وجـــرت  الصفقات،  يف 
جلسة  عــلــى  بــأكــاديــر  للحسابات  اجلــهــوي  باملجلس 
ــاري، يف حــني أحــيــل ثــالثــة موظفني  ــ 12 مـــارس اجلـ
بذات اجلماعة على جلسة 10 من نفس الشهر، وكان 
مفوض قضائي قد حل باملجلس اجلماعي ألكادير، 
حيث أبلغ املعني وسبعة من املوظفني بذات اجلماعة 
باستدعائهم للجلسات، بعد أن استمع إليهم قاضي 

التحقيق يف وقت سابق. 

بجهة  معروف  برملاني  مستشار  تجريد  تم 
املستشارين  مجلس  عضوية  مــن  مــاســة  ســوس 
ويتعلق  الترشح،  من  وحرمانه  الجهة،  ومجلس 
حزب  عن  كــرم  سعيد  البرملاني  باملستشار  األمــر 
االستقالل، الذي قضت املحكمة الدستورية بالرباط 
بتجريده من عضوية مجلس املستشارين واملجلس 
أهليته  عــدم  تثبيت  مع  ماسة،  لسوس  الجهوي 
أياما  هذا  أتى  وقد  متتاليتني،  لواليتني  للترشح 
تدبيرية بجماعة سيدي  بتهم اختالالت  إدانته  بعد 
وساي بإقليم شتوكة أيت باها وفق أحكام قضائية، 

كما تقرر حرمانه من خوض االنتخابات املقبلة.

ترأس أحــمــد حــجــي، والـــي جــهــة ســـوس ماسة 
األربعاء  يــوم  اجتماعا  إداوتــنــان،  أكــاديــر  عامل عمالة 
املاضي، من أجل تقدمي التصور النهائي ملشروع املركز 
وذلــك   ،)La Coupole( ألكــاديــر  والــذوقــي  الثقايف 
تعقدها جلنة  الــتــي  االجــتــمــاعــات  ســيــاق سلسلة  يف 
ألكادير  التنمية احلضرية  لبرنامج  التقنية  التتبع 
بالتنمية  املتعلق  شقه  يف  خاصة   ،2024 ـ   2020
الثقافية ملدينة االنبعاث، ومت خالل هذا االجتماع 
 »La Coupole« تقدمي لوحة فنية متثيلية ملشروع
من طرف شباب املدينة، كما قامت املهندسة املسؤولة 
عــن املـــشـــروع بــتــقــدمي الــصــيــغــة األخـــيـــرة الــتــي سيتم 

البدء يف تنفيذها يف أقرب اآلجال. 

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

سال

األسبوع

في  أحــيــاء  عــدة  ساكنة  تعيش 
مدينة سال حرمانا من االستفادة من 
حافالت النقل الحضري، مثل أحياء 
السالم واالنبعاث واألندلس والحي 
اإلضافي، بعدما كانت في السنوات 
حافالت  عــدة  من  تستفيد  املاضية 
وشركات  »سطاريو«  شركة  عهد  في 
ــد« والــوكــالــة  ــوزيـ ــة« و»بـ ــرام ــك »ال

املستقلة.
حاليا، يعاني سكان هذه األحياء 
وعدم  صباحا  الطاكسيات  قلة  من 
رغبة أصحابها في االشتغال مبكرا، 
بينما حافالت النقل الحضري التي 
بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع  من  تمر 
تأتي  حيث  بالركاب،  مكتظة  تكون 
يجعل  مما  العيايدة،  منطقة  مــن 
ــعــاث  ــب ــان حـــي الـــســـالم واالن ســك
أخــرى،  وإكــراهــات  أمــام صعوبات 
تعبر  األحيان  من  الكثير  في  حيث 

الحافالت ممتلئة بالناس.
استياء  الوضع  هــذا  خلف  وقــد 
كبيرا لدى املواطنني الذين يشتغلون 
في العاصمة الرباط، منهم موظفون 
ــر ومــمــرضــون، حيث  وعــمــال وأطـ
التنقل  في  صعوبة  غالبيتهم  يجد 
بشكل يومي إلى العاصمة في غياب 
حي  لساكنة  مخصصة  حــافــالت 
لشركة  املسؤولية  محملني  السالم، 

»ألزا« التي ال تهتم بحاجة الساكنة 
للنقل الحضري عن قرب.

في هذا السياق، عبر بعض سكان 
حي السالم عن امتعاضهم من عدم 
الذي  بالخصاص  املنتخبني  اهتمام 
يعرفه هذا الحي واألحياء املجاورة، 
من انعدام حافالت النقل الحضري، 
أرقى  من  يعتبر  الحي  وأن  خاصة 
وقريب  ســال،  مدينة  فــي  ــاء  األحــي
ويتوفر  واإلدارات،  العمالة  مــن 
موظفون  جلهم  السكان  آالف  على 
ــربــاط،  أو عــمــال فــي الــعــاصــمــة ال
يوميا،  التنقل  عليهم  يفرض  مما 
األجــرة  سيارات  قلة  إلــى  مشيرين 

الكبيرة في الصباح.

خط  ــداث  ــ إحـ أن  ــؤالء  ــ ه ــد  ــ وأك
السالم  لحي  حافالت  وتخصيص 
من  سيخفف  االنبعاث،  حي  وسكان 
إلى  التنقل  في  اليومية  معاناتهم 
العاصمة الرباط، قائلني أن الحافالت 
زردال  تأتي مكتظة من منطقة   4 رقم 
يحرم سكان  الذي  الشيء  والعيايدة، 
حي السالم من التنقل فيها، مطالبني 

بإعادة الخط 14.
القاطنني في حي  املواطنني  فعدد 
السالم وحي االنبعاث أكثر من 120 
تخصيص  يتطلب  مما  نسمة،  ألف 
الخصاص،  لتغطية  كافية  حافالت 
إلــى  املــواطــنــني  ــول  وصـ وتسهيل 
الكثير  وأن  السيما  عملهم،  أماكن 

سيارة  عبر  للتنقل  يضطر  منهم 
عبر  التنقل  ألجــل  صغيرة  أجـــرة 
لتفادي  ــاط،  ــرب ال ــى  إل ــتــرامــواي  ال
في  الكبيرة  الطاكسيات  انتظار 

طوابير طويلة.
ــاء  ــذه األحــي ــاة ســاكــنــة هـ مــعــان
مستمرة رغم علم مسؤولي الجماعة 
ــر، حــيــث أن  ــ الــحــضــريــة بــهــذا األم
يتم  الـــحـــافـــالت  تـــوزيـــع خــطــوط 
بالنقل  املكلفة  الجهة  مع  بتنسيق 
الحضري في الجماعات، مما يجعل 
أو   14 الخط  إعادة  تنتظر  الساكنة 
تستفيد  حتى  السالم،  حي  إلى   16
في  الحضري  النقل  في  حقها  من 

ظروف مالئمة.

سعيد الهوداني 

ــدرك  ــ ــن ال ــاصــر مـ ــن ــحــت ع ــل أف
ضبط  في  خريبكة،  بمدينة  امللكي 
وإيقاف أحد نواب أراضي الجموع 
عبدون  أوالد  القروية  بالجماعة 
التابعة إلقليم خريبكة، على خلفية 
االشــتــبــاه فــي تــورطــه فــي قضية 

رشوة.
وقد جاء هذا بعد أن ربطت طالبة 
األخضر  االتصال بالرقم  جامعية 
ــوة،  ــرشـ ــخــصــص ملــحــاربــة الـ امل
الجموع  ــواب  نـ أحــد  طالبها  ملــا 
عبدون  أوالد  القروية  بالجماعة 
درهم   100 مبلغ  بــأداء  بخريبكة 
أجل  من  عائلتها،  فرد من  كل  عن 
التسجيل في لوائح املستفيدين من 
حيث  أراضيهم،  عن  التعويضات 
تعليماتها  العامة  النيابة  أعطت 
من  بخريبكة  امللكي  الدرك  ملصالح 
ووضــع  التحقيق  استكمال  أجــل 
املــتــهــم تــحــت تــدابــيــر الــحــراســة 
في  كلمتها  العدالة  لتقول  النظرية 

النازلة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن 
االتصال  ربطت  املعنية  الطالبة 
ملحاربة  املخصص  األخضر  بالرقم 
العامة  النيابة  فأعطت  الــرشــوة، 
امللكي  ــدرك  الـ ملصالح  تعليمات 
القضية،  على  اإلشـــراف  أجــل  من 
املشتكى  إيقاف  عن  أسفر  ما  وهو 
بأحد  الــرشــوة  بتلقي  متلبسا  به 

مقاهي مدينة خريبكة.

إيقاف نائب ألراضي 
الجموع في قضية 

رشوة

الراشيدية

جريمة تخريب مدرسة تحرم األطفال من التعليم

األسبوع

تخريب  على  مجهولني  إقــدام  مواطنون  استنكر 
لتعليم  مخصصة  كانت  مدرسة  في  النار  وإضــرام 
علي  سيدي  بجماعة  ــداوت  ت بمنطقة  الرحل  أبناء 
حصل  ما  أن  معتبرين  الراشيدية،  إلقليم  التابعة 
يعد عمال إجراميا يسعى لحرمان أطفال وفتيات من 

التمدرس.
وقد شيدت السلطات هذه املدرسة املتنقلة في إطار 
بمنطقة  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برنامج 

القبائل  أبناء  من  إقباال  تلقى  كانت  حيث  تــداوت، 
الرحل للتعلم والتحصيل الدراسي، وتساهم في نشر 
الوعي وتحسيس أطفال الرحل بعدة أمور في الحياة.
عناصر  بحضور  تحقيق  فتح  السلطات  وقــررت 
واالستماع  الحادث،  مالبسات  لكشف  امللكي،  الدرك 
قصد  املنطقة،  فــي  املتواجدين  الــرحــل  بعض  إلــى 
تحديد األشخاص املتورطني في هذا الفعل اإلجرامي 

الذي يتنافى مع قيم املجتمع املغربي.
املدرسة  على  اإلجرامي  االعتداء  فاعلون  وانتقد 
بعدما ناضل من أجل إحداثها الجميع، حتى يستفيد 
أبناء الرحل من حقهم في الدراسة، مطالبني بمعاقبة 
وحرمان  العلم  لتخريب  يسعون  الذين  املتورطني 

األطفال املغاربة من حقهم الدراسي.

خريبكة

خنيفرة

انتشار الكالب الضالة يهدد سالمة المواطنين
األسبوع

ازدادت ظاهرة الطالب الضالة في جل أحياء 
وشوارع مدينة خنيفرة بشكل كبير، مسفرة عن 
لسبيل  اعتراضها  بسبب  السكان  لدى  استياء 
من  للعديد  الجسدية  السالمة  يهدد  مما  املارة، 

املواطنني.
وقد عبر السكان عن امتعاضهم وغضبهم من 
ظاهرة الكالب الضالة التي أصبحت متحكمة في 
السكنية،  األحياء  وممرات  املدينة  شوارع  أهم 
على  تسيطر  املتوحشة  الكالب  هذه  باتت  حيث 
سوق  إلى  املؤدية  والطريق  غشت،   20 ساحة 
مدرسة  وقرب  القديمة،  املقبرة  وقرب  الحطاب، 

املختار السوسي وقنطرة املحطة الطرقية.
الظاهرة  هــذه  تنامي  من  السكان  واشتكى 
الخطيرة التي تسبب لهم اإلزعاج بشكل يومي، 
املصالح  إلى  بعدة شكاوى  املواطنني  تقدم  رغم 
الكالب  احتالل  إلنهاء  التدخل  قصد  املختصة 

لكن  العمومية،  واألماكن  الشوارع  ألهم  الضالة 
قبل  من  استجابة  أي  تلق  لم  الساكنة  مطالب 
مما  لها،  التابعة  واملصالح  الجماعة  مسؤولي 
قد يخلف ضحايا،  الذي  الوضع  تفاقم  يزيد من 
أخرى  مدينة  في  األطفال  ألحد  حصل  ما  مثل 
ــداء وحــشــي مــن الكالب  ــت والـــذي تــعــرض الع

الضالة.
إلى  السكان  الضالة حياة  الكالب  فقد حولت 
جحيم ومعاناة في الليل والنهار، من كثرة النباح 
تخلفه  الذي  والضجيج  بينها،  فيما  واشتباكها 
مقاربة  يتطلب  مما  النوم،  من  السكان  يحرم 
التوصيات  ظل  في  املعضلة  هذه  لحل  جديدة 
التي تحث على عدم استعمال الرصاص أو قتل 

هذه الحيوانات.
واملصالح  السلطات  من  الساكنة  وتنتظر 
لهذه  نهائي  حــد  لوضع  التدخل  الجماعية، 
طريق  عن  بديلة  وسائل  نهج  عبر  الظاهرة، 
وعالجها  الضالة  الكالب  إليــواء  مراكز  إحــداث 
مدربني  بواسطة  وتدريبها  تربيتها  وإعـــادة 
مختصني في تربية الكالب حتى يتم االستفادة 

منها في مجال الحراسة وغيرها.

حرمان اأحياء �ضال من خدمة احلافالت لإر�ضاء »لوبيات«

َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
َواْدُخلِي  ِعَباِدي  َفاْدُخلِي ِفي  ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة 

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق 
 تــتــقــدم أســـرة املــرحــوم 
مـــــوالي أحـــمـــد الـــلـــغـــوي، 
رفيقة عمره زوجته أمينة 
القباج أطال اهلل عمرها، 
ــرام: هــشــام،  ــكـ وأجنـــالـــه الـ
عــــبــــد الـــــعـــــالـــــي، مـــهـــدي 
الشكر  بــخــالــص  وغــيــثــة، 
والــــتــــقــــديــــر واالمــــتــــنــــان 
ــم  ــ ــاهــ ــ ــع مـــــــن واســ ــيــ ــمــ جلــ
ــل،  ــ ــ ــلـ ــ ــ اجلـ املـــــــــصـــــــــاب  يف 
بـــتـــعـــزيـــتـــهـــم بــــاحلــــضــــور 
ــور مــن  ــعـ الـــشـ ــادق  بــــصــ أو 

خالل االتصال الهاتفي أو مشاركتهم العزاء عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، وتقول لهم وبدون استثناء: شكر 

اهلل سعيكم وعظم أجركم وجزاكم عنا خيرا.
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كواليس جهوية

أين الفردوس
 في مدينة الفردوس ؟

األسبوع

رغم أنها تقطن في شقق مريحة، إال أن 
قرب  املتواجدة  الفردوس«  »مدينة  ساكنة 
بسبب  صعبة،  ظروفا  تعيش  العودة،  عني 
اإلهمال الذي يطال هذه املنطقة العمرانية 
واملسؤولني  الجماعي،  املجلس  قبل  من 

وغياب املرافق والوسائل الضرورية.
فهذه املدينة العمرانية الحديثة، تحولت 
الظواهر  انتشار  إلى نقطة سوداء، نتيجة 
بسبب  واملـــخـــدرات،  ــرام  ــ واإلج السلبية 
الدرك  مصلحة  أو  األمنية  املصالح  غياب 
يسمح  الذي  الشيء  األمن،  لتعميم  امللكي 
اإلجرامي  نشاطهم  بممارسة  للمنحرفني 
بكل حرية، واعتراض سبيل املارة وتهديد 

الفتيات والسرقة بالسالح األبيض.
إلى  السكني  املشروع  هذا  تحول  وقد 
املتكررة  املشاكل  بسبب  خطيرة،  ــؤرة  ب
القاطنني،  باملواطنني  التي أصبحت تحيط 
منها غياب النقل الحضري رغم أن املنطقة 
عني  مدينة  عن  أميال  ببضعة  فقط  تبعد 
السري  النقل  أصحاب  يجعل  مما  العودة، 
أثمنة  ويفرضون  املنطقة  في  نشاطا  أكثر 
أو  الجماعة  إلــى  الــنــاس  لنقل  مضاعفة 
األمن  غياب  أن  كما  العاصمة،  لضواحي 
املشروع  قــرب  للدرك  مركز  وجــود  وعــدم 
ــذه املــديــنــة  الــســكــنــي الــكــبــيــر، يــجــعــل هـ
بسبب  األمني،  لالنفالت  عرضة  الحديثة 
نشاط بعض املنحرفني الذين يلجؤون إلى 
وممارسة  للسرقة،  السكنية  اإلقامات  هذه 
بــعــض األنــشــطــة املــشــبــوهــة بــعــيــدا عن 
املواطنون  أصبح  حيث  األمنية،  املراقبة 
هم الضحايا بشكل يومي في هذه املنطقة 

املعزولة.
للمرافق  ــردوس«  ــف »ال منطقة  وتفتقد 
املساحات  مثل  ــة،  الــضــروري واملــنــشــآت 
الشباب  ودور  واملــؤســســات،  الخضراء، 
إدارية  ملحقة  وغياب  النسوية،  والنوادي 
صحي،  ومركز  اإلداريــة،  الوثائق  لتسوية 

واألمن.

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

سطات

اإهمال مقابر امل�سلمني يزعج ال�سطاتيني واجلمعيات املعنية 

عين العودة

األسبوع

إلى  تونفيت  بقرية  بيئية  جمعيات  أربع  لجأت 
القضاء، ملقاضاة مسؤولني باملياه والغابات بإقليم 
ميدلت، بعدما الحظت وجود تقصير وتغاضي عن 
التخريب واالعتداءات والتالعبات التي تطال امللك 
الغابوي، واستنزاف الثروة الوطنية من قبل بعض 

الجهات أمام أعني املسؤولني.
للقضاء،  وقالت الجمعيات في الشكاية املرفوعة 

الخاص  الخشب  حجم  فــي  »تــالعــبــات  هناك  أن 
أن  مضيفة  ويــوســف«،  يحيى  سيدي  بتعاونية 
للتعاونية  الخاص  الخشب  املكعب من  املتر  »حجم 
جانب  إلى  بالعقد«،  املوضوع  والحجم  يتطابق  ال 
الضوابط  خـــارج  لــأغــيــار  مــحــجــوزات  »تــفــويــت 
سواء  فيها،  باالتجار  املستفيد  وقيام  القانونية 
الدواب أو السيارات التي تمت مصادرتها في إطار 

املخالفات«.
املساطر  احــتــرام  »عـــدم  الــجــمــعــيــات  ــدت  ــ وأك
ما  الغابة،  منتوج  بيع  في  بها  املعمول  القانونية 
واملضاربة خارج  التهريب  إلى نشاط عملية  يؤدي 
امللك  فــي  مــواقــع  تعرض  إلــى  مشيرة  الــقــانــون«، 

وتخريب  األرز،  أشجار  وقطع  للتخريب  الغابوي 
العديد من املناطق في كل من تيزي ترسلت، تيزي 
نتوجوط، بولحنا، أسامر، بويزران، وعمي حساين.
وأشارت الجمعيات املدنية إلى »وجود تالعبات 
الغابوية  باملنطقة  للتشجير  مشروع  في  وشبهات 
إصالح  في صفقة  ثم  مياه،  وبناء حواجز  إيديكل، 

منازل وظيفية«.
إلى  الشكاية  بإحالة  البيئية  الجمعيات  وتطالب 
وإجــراء  البحث  تعميق  قصد  املختصة  املصالح 
الثروة  وحماية  املسؤوليات،  لتحديد  تحقيق، 
يجري  الــذي  والتخريب  االستنزاف  من  الغابوية 

خارج القانون.

ميدلت

وادي  إلى  الربيع  أم  نهر  تحول 
لم  حيث  املستنقع،  يشبه  »مــيــت« 
3 شهور في  تفلح ثالث جرافات منذ 
يثير  وما  املحيط،  في  مصبه  تسريح 
جرافة  سائق  تكليف  هو  االستغراب 
واحدة مؤخرا، لتسريح مجرى املياه، 
انتخابية  بدعاية  عالقة  لأمر  فهل 

سابقة ألوانها؟
جماعات  غياب  في  يكمن  فاملشكل 
محلية جادة وبرملانيني جادين، إلنقاذ 
نهر أم الربيع من النضوب، وتسوية 
مشكل االختناق الحاصل عند املصب 
االنتظار  يبقى  لكن  أشهر،  عدة  منذ 
للساكنة  بالنسبة  الوحيد  الخيار  هو 
استحقاقات  عنه  ستسفر  ما  أفق  في 
إعادة  على  تعمل  مجالس  من   2021

نهر أم الربيع إلى حالته الطبيعية.

ــد مــــــن املــــواطــــنــــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الحــــــــظ الـ
أصحاب  األمنية،  الصقور  فرقة  اختفاء 
الذين كانوا يجوبون شوارع  املدني،  الزي 
املــديــنــة ودروبـــهـــا وكـــل أزقــتــهــا بــالــدراجــات 
ــبــــاب األمـــــن  ــتــ ــتــ الـــــنـــــاريـــــة، مـــــن أجـــــــل اســ
ومــكــافــحــة اجلــرميــة واملــنــحــرفــن، بحيث 
كــــان لــتــدخــلــهــم الـــســـريـــع والـــفـــعـــال، أثـــر 

إيجابي على األمن العام.
وقـــد شــكــل صــقــور الــــدراجــــات األمــنــيــة 
حصنا أمنيا وسط األحياء والشوارع ويف 
تدخالتهم  كــانــت  بحيث  الـــســـوداء،  الــبــؤر 
ــان، لــكــن  ــكـ ــسـ تــبــعــث الــطــمــأنــيــنــة لــــدى الـ
استفهام،  عــالمــات  طــرح  مــؤخــرا  غيابهم 
وتــســاءل املــواطــنــون عــن سبب توقف هذه 

ــات األمــنــيــة وعـــن أحـــد الــعــنــاصــر  الــــدوريــ
لــتــدخــالتــه  نــظــرا  بـ»لشهب«،  يــلــقــب  ــان  كـ

الناجعة وصرامته مع املجرمن.

كانت بناية عريقة ورمزا للمدينة 
1930، تبرز حضارة مدينة  منذ سنة 
إنها  األوروبـــي..  وطابعها  الجديدة 
املدينة  بشاطئ  »مرحبا«  فندق  بناية 
هذه  تحولت  لأسف  لكن  الساحلية، 
إلى خراب ومأوى  التاريخية  املعلمة 
وأصبحت  واملتسكعني،  للمنحرفني 
مالذا للمتعاطني لكل أنواع املخدرات 
ليصبح  الــكــحــولــيــة،  ــات  ــشــروب وامل
يثير  الفندق  هــذا  بجانب  العبور 
ــدى املـــارة، مما  ــخــوف ل الــرعــب وال
تتدخل  ال  ــاذا  ملـ ــســاؤل:  ــت ال يــطــرح 

إلنقاذ  بالجديدة  الحضرية  الجماعة 
هذا الفندق، الذي استضاف ملوك وأمراء 

وشخصيات من مختلف بقاع العالم؟

يــــتــــســــاءل األزمــــــــوريــــــــون عـــــن ســبــب 
تـــأخـــر افـــتـــتـــاح مــفــوضــيــة الـــشـــرطـــة الــتــي 
هامة،  ســنــوات مبيزانية  أربــع  منذ  شــيــدت 
ــــن مــخــتــلــف  بـــالـــكـــامـــل مـ ــا  ــيـــزهـ ومت جتـــهـ
أنــهــا الزالــــت مغلقة ألســبــاب  املـــعـــدات، إال 
املــانــع يف فتح  غــيــر مــعــروفــة، فــأيــن يكمن 
املفوضية أمام املواطنن لقضاء أغراضهم 
اإلداريــــــــة؟ ومـــتـــى تـــرفـــع مـــعـــانـــاة مــوظــفــي 
الشرطة الذين يشتغلون يف ظروف صعبة 

ومزدحمة داخل فيال سكنية؟
ويــــنــــضــــاف إلـــــــى ذلــــــــك، تــــأخــــر دخـــــول 
ــتـــي مت ضــمــهــا  ــنـــاطـــق الـ ــى املـ ــ الـــشـــرطـــة إلـ

مــازالــت  للمجال احلــضــري ألزمـــور، حيث 
فــرق الـــدرك امللكي هــي الــتــي تــقــوم بـــإدارة 
ــم تـــواجـــدهـــا يف الــنــفــوذ  ــذه املـــنـــاطـــق رغــ هــ
الذي  الشيء  احلضري،  للمجال  الترابي 
السكان يتساءلون: متى يتم تسليم  جعل 

اإلدارة األمنية لألمن الوطني؟

بني  الرابطة  الطريق  أصبحت 
»امهيولة«  الساحلية  واملنطقة  أزمور 
خطرا  تشكل  رحمون،  أوالد  بجماعة 
والعابرين،  السائقني  سالمة  على 
املزرية  والحالة  املنتشرة  للحفر  نظرا 
التي أصبحت عليها بفعل التساقطات 
معاناة  خلق  الــذي  الشيء  املطرية، 
وزوار  والسياح  للمواطنني  كبيرة 

املنطقة.

أخبارأزمـــــــــــــور

المحمدية

األسبوع

 ،»SOS« بشركة  العاملني  النظافة  عمال  قرر 
التزام  عــدم  بسبب  احتجاجي  إضــراب  خــوض 
الذي  باالتفاق  الجماعي  واملجلس  الشركة  إدارة 
القانوني،  وقتها  في  أجورهم  بصرف  يقضي 

وفتح حوار جدي حول امللف املطلبي.
للكونفدرالية  التابعة  العمال  نقابة  ووجهت 

اإلقليم،  عامل  إلى  رسالة  للشغل،  الديمقراطية 
اإلقليمي  واملدير  املعنية  للشركة  العام  واملدير 
للشغل، ورئيسة املجلس الحضري، قصد التدخل 
األوضــاع  وتصحيح  العالقة،  املشاكل  لتسوية 

االجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال.
وطالبت نقابة العمال بالتزام املعنيني باملتفق 
عليه في اجتماع اللجنة اإلقليمية، والذي ينص 
االقتطاعات  من  والحماية  األجــور  صرف  على 
حول  والــحــوار  املكاسب  واسترجاع  البنكية 
شأنه  مــن  مــا  لكل  اللجوء  وتــفــادي  املــطــالــب، 
بمصالح  واإلضرار  االجتماعي  السلم  تقويض 

املدينة وحقوق املواطنني في النظافة.

في  الــعــمــال  دخـــول  النقابي  املكتب  وأكـــد 
األمــور  تسوية  حــني  ــى  إل العمل  عــن  إضـــراب 
والــتــزام  الشهرية،  ــور  األجـ وتــأديــة  العالقة 
اإلقليمية  اللجنة  بتوصيات  املسؤولة  الجهات 

لتسوية املشاكل واملصالحة.
صعبة،  اجتماعية  وضعية  العمال  ويعاني 
أوضاعهم،  تسوية  في  الشركة  تماطل  بسبب 
التي  املشروعة  والحقوق  للمطالب  واالستجابة 
الرئيسة  عهد  منذ  الشغل،  مدونة  عليها  تنص 
أن  بحيث  والتنمية،  للعدالة  التابعة  السابقة 
اإلدارة تستغل العمال في ظروف مهنية صعبة 
وال تريد تمكينهم من حقوقهم املادية في وقتها.

عمال شركة النظافة يضربون عن العمل للمطالبة باألجور

جمعيات تلجأ للقضاء ضد مسؤولين بالمياه والغابات

نور الدين هراوي

  

املسيحية  املقابر  فيه  تتلقى  الذي  الوقت  في 
في معظم املدن املغربية وضمنها مدينة سطات، 
غرس  حيث  من  بالغا  واهتماما  خاصة  عناية 
الخضراء  واملــســاحــات  واألشــجــار  الــنــبــاتــات 
املحيطة بها، عالوة على حمايتها وحراستها من 
طرف حراس مداومني ليل نهار، يالحظ العكس، 
ولأسف الشديد، ببعض مقابر املسلمني باملدينة، 
اإلهمال  يسجل  بل  العناية،  تنعدم  تكاد  حيث 
املفرط والالمباالة، وعدم احترام حرمة األموات، 
وتحول بعضها إلى مجمع لأزبال والنفايات مع 
جدران متهالكة، أما ولوج املنحرفني واملتسكعني 
إليها شرق وغرب املدينة بالقرب من أحياء دالس 
نقط  شبه  إلى  تحولت  والتي  بوعبيد،  وسيدي 
سوداء مقلقة راحة السكان وزوار املقابر، فحدث 
واملشروع  العريض  السؤال  ليطرح  حــرج،  وال 
من  اإلسالمية  املقابر  إهمال  قضية  بخصوص 
باملقابر  االعتناء  يتم  ملــاذا  السطاتيني:  طــرف 

عدة  مــن  متوفني  رفـــاة  تضم  الــتــي  املسيحية 
اإلسالمية  املقابر  إهمال  يتم  بينما  جنسيات، 

وعدم احترام قدسيتها؟ 
بمعظم  الــخــراب  املسلمني  مــقــابــر  ــطــال  وي
مرافقها، اللهم بعض الحمالت املوسمية لبعض 

الجمعيات من أجل تنظيفها، ثم يستمر مسلسل 
واملسؤولة  املعنية  الجهات  طــرف  من  اإلهمال 
طرف  مــن  والــعــبــث  السطاتيني،  بلغة  عنها، 
املقابر  من  يتخذون  الذين  والجانحني  املشردين 

مأوى لهم.

التوفيق
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مشروع جامعة بالصويرة.. هل هو حقيقة أم إشاعة ؟

أزمور

ورطة االقتراع الفردي 
في أزمور 

شكيب جالل 

سيحمل نظام الترشح الفردي خالل االنتخابات 
املقبلة والذي سيطبق في مدينة أزمور، مفاجآت 
من  الكثير  يبعد  أن  املرتقب  من  حيث  كبيرة، 
االســتــحــقــاقــات  غــمــار  خـــوض  ــن  ع املنتخبني 
الجماعية املرتقبة، وانسحاب العديد من الوجوه 
النجاح  على  دأبــت  والتي  املدينة  في  املعروفة 

دائما بفضل االقتراع بالالئحة.
االنتخابية يستفيد من  الالئحة  فقد ظل وكيل 
األعضاء  على  اعتماده  خــالل  من  النظام،  هــذا 
الفوز  لضمان  القائمة  نفس  في  معه  املرشحني 
الكاسح، والعكس أيضا، بحيث أن بعض وكالء 
أعضاء  صعود  في  يساهمون  كانوا  اللوائح 
الناس،  مع  وعالقتهم  شعبيتهم  بفضل  الالئحة 
ولهذا، من املنتظر أن تكون االستحقاقات املقبلة 

مختلفة عن املحطات السابقة.
فاالقتراع بالالئحة قد يؤدي إلى ارتفاع معدل 
أما  االقــتــراع،  صناديق  على  الناخبني  عــزوف 
شعبيته  بمدى  مرتبطا  فسيكون  املرشح،  فوز 
يتوفر  ال  كان  لو  حتى  االنتخابية  دائرته  داخل 
ذوي  من  أو  أمي  أو  جيد  دراســي  مستوى  على 

السوابق العدلية.
سياسية  أحزابا  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
بينما  االنتخابية،  الــدوائــر  كل  تغطية  تعتزم 
تزكية  على  فقط  تقتصر  ســوف  أخــرى  ــزاب  أح
دوائــر  تعتبرها  التي  الــدوائــر  فــي  مرشحيها 
وجمع  الفوز  لتحقيق  وذلك  املدينة،  في  رئيسية 

أكبر عدد من املقاعد.
ــة وتــحــســني  ــن ــدي ــنــهــوض بــمــســتــوى امل ــال ف
أوضاعها في مختلف املجاالت، يبقى على عاتق 
املواطن األزموري، الذي أصبح ملزما بالتسجيل 
اإلدالء  على  يعمل  وأن  االنتخابية،  اللوائح  في 
االقتراع،  على صناديق  بكثافة  واإلقبال  بصوته 
بـــإرادة  املتالعبني  على  الــطــريــق  لقطع  وذلـــك 
من  وغيرهم  الحرام،  املال  ومستعملي  السكان، 
فرص  كل  املدينة  على  ضيعوا  الذين  املفسدين، 
املدن  ضمن  بها  والنهوض  والتنمية  النجاح 

املتقدمة في اململكة.

أساتذة جامعيون يطالبون باألمن وبحماية الحرم الجامعي أكادير

بوطيب الفياللي

الــدراســات  شعبة  أســاتــذة  استنكر 
والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلنجليزية 
زهر  ابــن  لجماعة  التابعة  اإلنسانية 
وعلى  عليهم  املتكرر  االعتداء  بأكادير، 
الحرم الجامعي من قبل عناصر غريبة 

عن الجامعة.
ــذة،  ــات ــادر عــن األس ــد بـــالغ صـ وأكـ

26 فــبــرايــر  أنـــه فـــي يـــوم الــجــمــعــة 
الدراسات  شعبة  مقر  تعرض  املنصرم، 
شخص  قبل  من  القتحام  اإلنجليزية 
تدبير  ــي  ف مساهمته  يــدعــي  غــريــب 
التي جرت أطوارها  عملية االمتحانات 
وترهيب  بتعنيف  قام  بحيث  بالكلية، 
واألســتــاذات،  األســاتــذة  من  مجموعة 
لكن  بواجبهم،  يقومون  كانوا  الذين 
على  االعتداء  على  أقدم  الشخص  هذا 
الفاتيحي،  محمد  يسمى  األساتذة  أحد 
بعدما  ضربه،  وحاول  والشتم  بالسب 
تدخل هذا األستاذ بأسلوب تربوي لبق 
لثنيه عما كان يفعله في حق األساتذة.

سبق  فقد  البالغ،  نفس  وحسب 
لهذا الشخص أن اعتدى في السنة 
مجموعة  على  املاضية،  قبل  ما 
الشعبة خالل  نفس  أساتذة  من 
جعلهم  مما  االمتحانات،  فترة 

ــرون هــذا  ــك ــن ــت ــس ي
ــعــل املــتــطــرف  ــف ال
على  ــداء  ــ ــت ــ واالع
من  الكلية  حــرم 
قـــبـــل عــنــاصــر 
لهم  ــة  ــالق ع ال 
بــاملــؤســســة، 
ــني  ــ ــن ــ ــل ــ ــع ــ م

ضحية  األستاذ  مع  تضامنهم 
االعتداء.

الشعبة  أســـاتـــذة  وقـــرر 
ــيــســهــا  ــة قــــــرار رئ ــيـ ــزكـ تـ
بتجميد  والقاضي  واملنسق، 
لطلب  تلبية  األنشطة  كل 
كـــــافـــــة أعــــضــــاء 
حني  ــى  إل املجلس 
بشكل  املشكل  حل 
مطالبني  ــذري،  ــ ج
بتحمل  اإلدارة 
ــتــهــا  ــي مــســؤول
لدى  والتدخل 

املختصة  واألمنية  القانونية  الجهات 
والقيام  قانونيا،  الجاني  متابعة  قصد 
بكل ما يلزم لوضع حد لهذه التصرفات 
األساتذة  لكافة  األمن  وتوفير  املتكررة 
املحلي  املكتب  طالبوا  كما  والطلبة، 
بأن  العالي،  للتعليم  الوطنية  للنقابة 
يلزم  بــمــا  ــقــوم  وي صمته  عــن  يــخــرج 

لصيانة كرامة وحرمة الجامعة.
أساتذة  أن  مطلعة،  مصادر  وأكــدت 
مرفوقة  عــريــضــة  أرســلــوا  الــشــعــبــة، 
اآلداب  كلية  عميد  إلــى  بتوقيعاتهم 
اإلنــســانــيــة، حــول موضوع  والــعــلــوم 

االعتداء الذي تعرضوا له.

الصويرة

حفيظ صادق

ــار الــتــضــيــيــق عــلــى املــعــلــومــة،  ــ فــي إط
التسويفات  وكــثــرة  اإلشــاعــة،  وانــتــشــار 
النور،  تر  لم  التي  املشاريع  من  ملجموعة 
والوعود  التحمالت  ودفتر  الدراسات  رغم 
سلبي  بشكل  أثــر  ــذي  ال الشيء  الرسمية، 
التفريق  الصعب  من  وأضحى  املواطن  على 
الوهمية،  الحقيقية واملشاريع  بني املشاريع 
الجامعة  بناء  مشروع  اإلطار  هذا  في  دخل 
الدولية بالصويرة، فهل هي حقيقة أم أحالم 
الجهات  تخرج  هل  نتساءل:  لذلك،  مؤجلة؟ 
الساكنة بحقيقة  املعنية عن صمتها وتخبر 
بتبشير  تتفضل  وهل  عدمها؟  من  الجامعة 
ساكنة الصويرة بخبر سار ينسيهم كابوس 
املشاريع الفاشلة التي تناسلت بشكل خطير 

في السنوات األخيرة؟
آخـــر اجــتــمــاع انــعــقــد لــتــدارس مــشــروع 
نونبر   17 الثالثاء  يوم  كان  الدولية،  الجامعة 
2020، حضرته ثلة من الشخصيات الجهوية، 
عياض،  القاضي  جامعة  رئيس  مقدمتها  في 
ومدير املشاريع بالجهة، ومدير املركز الجهوي 

تم  املحليني،  املسؤولني  من  وعدد  لالستثمار، 
االتفاق خالله على برنامج انطالقة الدراسات 
وأكتوبر  دجنبر  شهر  حدد  حيث  واألشغال، 
والتقنية،  الطبوغرافية  ــدراســات  ال إلنــهــاء 
من  مهللون  وهــلــل  مطبلون  للحدث  وطــبــل 
و»الذباب  »الفايسبوكية«  الصفحات  أصحاب 
املغرب  وكالة  إلى  الخبر  وصل  األزرق« حتى 

العربي لألنباء.
ــم يعد  وبــعــد ذلـــك، عــم صمت رهــيــب ول

أحد يذكر املشروع، وال اإلخبار ملاذا لم يتم 
إنجازه، أو اإلكراهات التي تحول دون ذلك؟ 

وهل املشروع الزال قائما أم ألغي؟
كبير  تنتظر بشغف  زالت  ال  الساكنة  لكن 
ستحتضن  التي  األرضــيــة  البقعة  معرفة 
مشروع الجامعة الدولية وانطالق األشغال، 
وهو مشروع مهم سمعت عنه ساكنة مدينة 
الصويرة قبل عشرين سنة ولم يكتب له أن 

يرى النور.

تمكنت الشرطة القضائية 
بالفقيه بن صالح من إيقاف فتاة 
وشاب في مقتبل العمر يتاجران 

في مخدر الكوكايين، بعد أن تلقت 
إفادة بترويج الكوكايين بمناطق 
مختلفة من المدينة، فكثفت من 

بحثها وتحرياتها، حتى اهتدت 
إلى المجرمين، حيث تم تتبعهما 
ومراقبتهما لمعرفة شركائهما 

ومزوديهما، ليتم ضبطهما وهما 
يركبان سيارة فارهة محملين بكمية 

مهمة من مخدر الكوكايين.

تلــــكس

األسبوع

ــرة إيــغــرام  ــ يــعــانــي ســكــان دائ
التابعة لتارودانت، ظروفا معيشية 
الخنزير  هجمات  بسبب  صعبة، 
البري املتواجد بكثرة بجهة سوس 
مقربة  على  أصبح  بحيث  ماسة، 
وال  والدواوير،  السكان  منازل  من 
بإتالف  لهم، ويقوم  يترك أي شيء 

املحاصيل.
الــخــنــزيــر  هــجــمــات  أدت  وقـــد 
للهجرة  الفالحني  ببعض  املتكررة 
دواوير  إلى  واللجوء  مناطقهم  من 
بعدما  ــة،  ــن ــدي امل ــى  إلـ أو  ــرى  أخــ
منطقة  في  صعبة  الحياة  أصبحت 
للتنمية  آفاق  غياب  نتيجة  إيغرام، 
أو للحياة الفالحية، بسبب الجفاف 
وتقلص مساحة األراضي الزراعية، 
تطال  التي  االعتداءات  جانب  إلى 

الفالحني من قبل الرعاة الغرباء.
خيرا  السكان  استبشر  أن  فبعد 

وجــدوا  أنهم  إال  الخير،  بأمطار 
منظمة  »عصابات«  أمــام  أنفسهم 
بنقل  يــقــومــون  الـــرحـــل،  لــلــرعــاة 
محملة  الكبيرة  الشاحنات  عشرات 
بمئات الرؤوس من األغنام واملاعز، 
إطالقها  ويتم  الجمال،  وعشرات 
ــقــراء،  ــف ــوق أراضــــي الــنــاس ال فـ
واليابس،  األخــضــر  تلتهم  حيث 
الساكنة  ضد  العنف  ويستعملون 
ليست  ــي  أراضـ ــوق  ف يظلوا  لكي 
لهم حتى يتمكنوا من القضاء على 
جميع املزروعات والنباتات، وحتى 

خزانات املياه.
التي  املعاناة  هــذه  مــن  بالرغم 
جماعة  فــي  الــســاكــنــة  تعيشها 
بسبب  ــغــرام،  إي ــرة  ودائـ النيحت 
أن  إال  الــرحــل،  والــرعــاة  الخنزير 
السلطات ال تقوم بأي دور للحد من 
تتعرض  الذي  والحيف  الظلم  هذا 
مما  وملكها،  رزقها  في  الساكنة  له 
الهجرة  في  للتفكير  البسطاء  يدفع 
العيش  صعوبة  بسبب  والرحيل 
في منطقة جميلة تحولت إلى غابة 

القوي فيها يأكل الضعيف.

معاناة قبائل دائرة إيغرام مع هجمات الخنزير والرعاة الرحل 

أمزازي

األسبوع

تعيش ساكنة قرية اكاداين التابعة لجماعة 
وإقصاء  تهميشا  أزيـــالل،  بإقليم  واويــزغــت 
استفادتها  عدم  بسبب  وتنمويا،  اجتماعيا 
العمومية،  واإلنــارة  للشرب  الصالح  املاء  من 
إلى  باإلضافة  واملــســالــك،  الطرقات  وغــيــاب 

انتشار املياه العادمة والنفايات واألزبال.
ظروفا  يعيشون  واويزغت  جماعة  فسكان 

والبطالة،  الفقر  بسبب  صعبة  اجتماعية 
واملرافق  التحتية  البنية  غياب  جانب  إلــى 
الصرف  وقــنــوات  الــضــروريــة،  والتجهيزات 
عدم  بسبب  معاناتهم،  من  يزيد  مما  الصحي، 

اهتمام املسؤولني بالحاجيات الضرورية.
املنتخبني  فــي  الثقة  الساكنة  فقدت  فقد 
املنطقة  يزورون  ال  الذين  املجالس  ومسؤولي 
جعل  مما  االنتخابات،  موسم  في  إال  والقرية 
على  لهم  الكاملة  املسؤولية  تحمل  الساكنة 
منذ  فيها  تتخبط  الــتــي  ــة  ــزري امل ــاع  ــ األوض
االنــتــخــابــات الــســابــقــة، حــيــث أطــلــق بعض 
التنمية  بتحقيق  للساكنة  وعودا  املستشارين 

في املشاريع املقبلة للجماعة.

إلخــراج  السلطات  على  الساكنة  وتــراهــن 
طالها،  ــذي  ال والتهميش  العزلة  من  القرية 
وتوفير شبكة للصرف الصحي وتقوية اإلنارة 
شاحنة  وتوفير  األزقـــة،  وتبليط  العمومية، 
املنطقة  ألبناء  املدرسي  والنقل  النفايات،  لنقل 
إلى  للوصول  الطريق  مشاق  يتحملون  الذين 

املدارس.
الساكنة،  تــؤرق  أصبحت  العادمة  فاملياه 
بسبب انتشارها في األزقة وأمام املنازل، حيث 
لألطفال  مزعجة  كريهة  روائــح  منها  تنبعث 
تدخل  وعدم  النظافة  النعدام  وذلك  واملسنني، 
الذي  التلوث  هذا  ملكافحة  الجماعة  مصالح 

يؤدي إلى أضرار صحية للسكان.

أزيالل سكان قرية يعيشون خارج التنمية االجتماعية 
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مع مطلع شهر مارس من كل سنة، يحتفل 
نستغلها  مناسبة  وهي  الشعر،  بيوم  العالم 
األدب  بعض جوانب  لتقديم  البحث،  هذا  في 
الشعر  أهمية  وخاصة  واإلسالمي،  العربي 

والشعراء ولو بصورة موجزة.

ما هو األدب ؟

التي  املكتوبة  ــار  اآلث مجموعة  هو  األدب 
أو  باإلنشاء  اإلنساني  العقل  فيها  يتجلى 
الفنون،  كسائر  فن  واألدب  الكتابي،  الفن 
يسعى إلى تمثيل املرئيات من ناحية الجمال، 
تقليدا  الطبيعة  تقليد  هو  الفني  والجمال 

إيحائيا.
وعواطف  وأخيلة  أفكار  من  األدب  ويتألف 
صفات  ومــن  السليم،  ــذوق  ال لسنن  تخضع 
األفــكــار: الــوضــوح والــدقــة والــجــدة والقوة 
والعمق والسمو، ومن صفات األخيلة: الجدة 
والقوة وسعة اإليحاء، ومن صفات العواطف: 

الصدق والوئام.
واألدب ينقسم إلى قسمني: األدب اإلنشائي 
واألدب  والــنــثــر،  الشعر  وهــو  اإليـــجـــادي، 
الوصفي أو املوضوعي، وهو التحليل األدبي 

والتاريخ األدبي.
الشعر  هــي  الشعرية،  األدبــيــة  والــفــنــون 
الغنائي  والشعر  امللحمي،  أو  القصصي 
والشعر  التمثيلي،  والشعر  الوجداني،  أو 
من  القديم  العربي  األدب  وقد خال  التعليمي، 
الشعر امللحمي والتمثيلي، لضعف الحضارة 
الواقعية  العربي  ونزعة  آنــذاك،  كانت  التي 
أما  الــفــرديــة،  ونزعته  تخيله  مــدى  وقصر 
والخطابة  فالتاريخ  النثرية،  األدبية  الفنون 

والقصة والرسائل أنواع منها.
إن  ثم  القصة،  من  القديم  األدب  خال  لقد 
النثر مرسل ومشجع، وأن الشعر سبق النثر، 

واألراجــيــز  الشجع  مــن  الشعر  تطور  ــد  وق
واألدب  املــعــروفــة،  املختلفة  األوزان  إلــى 
أصالتها  في  العربية  للروح  صورة  العربي 

وامتزاجها.
العرب،  عند  »أدب«  لفظة  استعملت  وقــد 
قديما  دلت  فقد  مختلفة،  معاني  على  للداللة 
على  أطلقت  ثــم  ــة،  ــأدب امل ــى  إل الــدعــاء  على 
من  ُأثـــر  مــا  ــرء،  املـ وتعليم  النفس  تهذيب 
املحامد واملعارف والشعر نوع منها، واملراد 
اليوم باألدب أمران: فن الكتابة، شعرا ونثرا، 
ثم  ومن  الفن،  ذلك  فيها  يتجلى  التي  واآلثار 
»األدب هو مجموعة اآلثار  القول بأن  يمكننا 
اإلنساني  العقل  فيها  يتجلى  التي  املكتوبة 
ونثرا«،  شعرا  الكتابي  الفن  أو  باإلنشاء، 
ألفاظ، وال هو حشد  إذن رصف  األدب  فليس 
فيه  يحسن  الذي  الفن  هو  بل  فحسب،  أفكار 
واألدب  التفكير،  حسن  عن  التعبير  اإلنسان 
شاعرا  األديــب  شخصية  على  يدل  الخالص 
ويعبر  الحياة  صور  عن  ويكشف  ناثرا،  أو 
إنه صورة  النفسية..  واملشاعر  الخواطر  عن 

ناطقة لحياة األفراد واألمم.
فاألدب فن يسعى كسائر الفنون، إلى تمثيل 
الجمال،  ناحية  من  املرئيات  وغير  املرئيات 

فكما أن العلوم تتطلب الحقيقة معتمدة على 
الجمال  يتطلب  الفن  فكذلك  التفكيري،  العقل 
معتمدا على جميع القوة البشرية، وبالتالي، 
والشعور  العقل  يــروق  الفني  الجمال  فــإن 
واملخيلة معا.. إنه يخاطب اإلنسان في كليته.
الشعر  ــواع:  أن خمسة  الجميلة  والفنون 
واملوسيقى،  والهندسة  والــرســم  والنقش 
الجمال،  عن  التعبير  في  طريقته  فن  ولكل 
واملُنشد،  املكتوب  الكالم  طريقته  فالشعر 
والرسم  والظالل،  الخطوط  طريقته  والنقش 
طريقته األلوان واإليهام، والهندسة طريقتها 
واملوسيقى  الحسابية،  والتعديالت  الحجارة 
طريقتها الصوت واآلالت والنسق، أما الفنون 
إلى  وتنقسم  للفكر  مظاهر  فهي  ــة،  ــي األدب
والفنون  الشعرية،  األدبية  الفنون  قسمني: 

األدبية النثرية.
الفن  أربعة:  إلى  ترجع  الشعرية  فالفنون 
التمثيلي،  الفن  الغنائي،  الفن  القصصي، 
والفن التعليمي، فالشعر القصصي هو شعر 
شخصيته،  الشاعر  فيه  يترك  الــذي  املالحم 
واملناقب  الحربية  والوقائع  األبطال  ويتناول 
القومية بأسلوب قصصي تكثر فيه الخوارق، 
الذي  فهو  الوجداني،  أو  الغنائي  الشعر  أما 
في  فيصف  نفسيته،  الشاعر  فيه  يتناول 
ونزعات  عواطفه  مظاهر  الشعرية  قصائده 
ــه وصــفــوة  ــ ــة أفـــكـــاره وآرائـ ــالص قــلــبــه وخ
املحدقة  الكائنات  في  وتخيالته  تصوراته 
التمثيلي، فهو ما يتناول فيه  أما الشعر  به، 
الشاعر حادثا تاريخيا أو خياليا من أحداث 
فإنه  التعليمي،  الشعر  أما  البشرية،  الحياة 
يخلو عادة من النفس الشعري الحقيقي، فهو 
شعر جاف في أغلب الظروف واألحوال أقرب 

إلى النثر منه إلى الشعر.
الروح  فيها  تتجلى  مــرآة  العربي  فــاألدب 
مــن أصــالــة  أطــوارهــا  فــي جميع  الــعــربــيــة 

العربي  فــاألدب  وحضارة،  وبــداوة  وامتزاج 
والــهــازل،  الــجــاد  فيه  الشعر،  ضمنه  ومــن 
ــدح  ــخــيــالــي، ويــتــضــمــن امل والــحــقــيــقــي وال
والغزل  والتهاني  والوصف  والرثاء  والقدح 
وشعر  عدة،  أغراض  له  والشعر  والحماسة، 
الحكمة أحد أغراضه وهو من أكثرها تداوال 

بني الناس.
فوصفوا  بــالــوصــف،  الــشــعــراء  وتــغــنــى 
والكرم  والبخل  والجحود  والجنب  الشجاعة 
والخيل  والرمان  والتفاح  والقلم  والسيف 
والشمس  والطائرة واألسد  والسيارة  واإلبل 
واألمطار  والــريــاح  والنهار  والليل  والقمر 

والبساتني والحدائق وغيرها..

الشعر في المفهوم الديني

سلبي  حكم  له  اإلسالم  أن  البعض  يتوهم 
اآليــة  إلــى  بالنظر  والــشــعــراء،  الشعر  على 
))والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في 
كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما ال يفعلون((، 
أن  القرآنية،  اآلية  من  يستخلص  أن  فيمكن 
النظر  بصرف  الشعراء  بشاعرية  يقر  القرآن 
ففيها  ومشاربهم،  وأهوائهم  ديانتهم  عن 
فهناك  والشعراء،  الشعر  طبيعة  إلى  إشارة 
إلى  يجنح  أحدهما  الشعراء،  من  صنفان 
لشهواته  العنان  فيطلق  الخيال  في  اإلفراط 
ويتخذ هواه مطية لالفتراء على هلل عز وجل 
والتجني  واملسلمني،  اإلسالم  إلى  واإلســاءة 
على الصدق والحق، وهذا النوع من الشعراء 
عن  النهي  في  الكريم  القرآن  شدد  الذي  هو 
وضالل  غواية  من  عليه  ينطوي  ملا  أتباعه 
القرآنية  اآلية  لهذه  املفسرون  وهذا ما فسره 

الكريمة.

د. عبد الرحيم بن سالمة*

مناسبة الستحضار مزايا الشعر العربي اإلسالمي 
اليوم العالمي للشعر والشعراء

* أستاذ باحث 

في يومها العالمي 

المغرب قطع أشواطا كبرى في قضية المرأة
العالم،  ومعه  املغرب  خلد 
اليوم  املاضي،  اإلثنني  يــوم 
ــرأة، الـــذي  ــمـ ــلـ ــاملـــي لـ ــعـ الـ
مــارس  مــن  الثامن  يــصــادف 
ــراره  كــل سنة، والــذي تــم إق
باملرأة  واالحتفاء  لالحتفال 
وبـــإنـــجـــازاتـــهـــا ســيــاســيــا 
واجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا 
وثقافيا في املجتمع من طرف 
مع  بتنسيق  املتحدة  ــم  األم
تحررية،  نسوية  منظمات 
مــخــاض طويل  بــعــد  وذلـــك 
حركات  تــاريــخ  فــي  وعسير 

الكفاح النسوي.
عامليا)..(  التاريخية  السياقات  بني  من  ولعل 
باملرأة،  االحتفائي  اليوم  هذا  لنا  أفــرزت  التي 
واالضــطــهــاد  بالعنف  تميزت  ســيــاقــات  نجد 
املمارس ضدها، سواء في املعامل الصناعية أو 
الحقول الفالحية، وفي املؤسسة األسرية كذلك، 
سواء كامرأة أوال، وزوجة ثانيا، كما أنها كانت 
السياسية،  املشاركة  مجردة من كل حقوقها في 

ولو عبر االقتراع.
وأمام هذا الحيف والظلم والعنف ضد املرأة 
نسوية  حركات  ظهرت  قدراتها،  من  واالنتقاص 
انتفضت  آنذاك،  الشيوعي  للمد  تحررية موازية 
ضد العقلية الذكورية، وطالبت بتحسني وضعية 
ترد  املرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وأن 

االعتبار إلى كرامتها التي كانت مهضومة.
هذا  خــارج  تكن  لم  املغربية  املــرأة  وطبعا، 
السياق، ألنها كانت تعاني من الظلم واالضطهاد 
تعاني  زالت  وال  املجتمع،  قبل  األسرة  من طرف 
من هذا األمر ولو بحدة أقل مما كان الوضع عليه 

التقدم  بسبب   ،21 القرن  قبل 
والتطور الذي حصل)..(.

هذا التطور اإليجابي للمرأة 
التمتع  مستوى  على  املغربية 
باألساس  راجع  بحقوقها)..(، 
إلى رغبتها القوية في التحرر 
تخلف  رواسب  من  واالنعتاق 
املجتمع  وعقلية  الجاهلية 
بفرض  ــت  ــام وق الـــذكـــوريـــة، 
ندا  الرجل  جانب  إلــى  ذاتها 
للند بدءا من املجال السياسي 
االجتماعي  باملجالني  مــرورا 
بل  الثقافي،  باملجال  وانتهاء  واالقــتــصــادي، 

وتفوقت عليه في آحايني كثيرة.
من  ليس  للمرأة،  يحتسب  الذي  التفوق  هذا 
االلتزام  طابع  إلى  أساسا  يعود  إنه  بل  فــراغ، 
في  ــة  ــدق وال العمل  فــي  والــصــرامــة  والــجــديــة 
املــواعــيــد، عــلــى عــكــس بــعــض الــرجــال، كلهم 
تمديد  فــي  كله  الــيــوم  يقضون  ووهــن،  خمول 
الحياة  مصاريف  ويريدون  باملقاهي،  أرجلهم 
عن  امتنعت  وإذا  حسابها)..(،  على  الزوجية 
لم  ما  فيها  وقالوا  وركال،  أشبعوها ضربا  ذلك، 
األسرة  قضايا  وقسم  الخمر،  في  مالك  بن  يقله 
النوع  بهذا  التخمة  حد  مليء  املغربية  باملحاكم 
الصلح،  له  يكتب  منها  فالبعض  القضايا،  من 
والبعض اآلخر يكتب له الطالق، حتى وإن كان 
النفسية  لتبعاته  نظرا  عند هلل،  الحالل  أبغض 

السيئة. واالجتماعية 
فيه  ُتهان  أن  أبدا  يقبل  يعد  لم  اليوم  ومغرب 
كرامة املرأة، بل يريد امرأة حرة شريفة مواطنة 
حد  بمغربيتها  ومعتزة  مجتمعها  في  فاعلة 
البناء،  الرجل في  إلى جانب  الكبرياء، وتساهم 

والقطع مع كل املمارسات البائدة.
واملغرب بدوره كدولة قانون ومؤسسات، قطع 
قوانني  بسن  ــرأة،  امل قضية  في  كبرى  أشواطا 
وقيمتها  املرأة  شأن  من  تعلي  وحداثية  متقدمة 
في املجتمع، على عكس باقي دول الجوار التي 
املشترك،  والتاريخ  والدين  اللغة  معها  نتقاسم 
وال زالت تروج لبعض املهن التي تقلدتها املرأة 
حديثا على أنها إنجازا، في حني املرأة املغربية 

كانت سباقة لذلك منذ عقود.
وطبعا القطع مع كل األصوليات املاضوية)..( 
التي تعمل على تشييء املرأة والحط من قيمتها، 
يتأتى  ال  ثانية،  درجــة  من  كإنسان  ومعاملتها 
دائرة  من  والخروج  نفسها،  املــرأة  بفاعلية  إال 
الضحية)..(،  دور  ولعب  والشكوى  املظلومية 
التي  الحقوق  استثمار  ــرة  دائ إلــى  والــدخــول 
بناء  في  ذلك  توظف  وأن  لها،  القانون  يمنحها 

ذاتها، وبناء وطنها.
امــرأة  هي   ،21 القرن  في  املغربية  املــرأة  إن 
أو   20 القرن  امــرأة  مع  مقارنة  جدا  محظوظة 
مكانا  لها  تحجز  أن  استطاعت  ألنــهــا  قبله، 
ولعل  وطنها،  عن  الدفاع  في  الرجل  جانب  إلى 
ذلك،  على  مثال  خير  الفاسي  مليكة  املناضلة 
من  مجموعة  ضمن  الوحيدة  املرأة  كانت  حيث 
وثيقة  عريضة  توقيع  على  عملوا  الذين  الرجال 
املطالبة باالستقالل، ولعبت أدوارا طالئعية في 
الحركة الوطنية، باإلضافة إلى السوسيولوجية 
والكاتبة فاطمة املرنيسي، ذات الصيت العاملي، 
التي دافعت بشراسة عن حق املرأة في التعليم 
املناضالت  النساء  من  كثير  وغيرهن  والشغل، 
اللواتي حملن على عاتقهن بناء املغرب الحديث 
املشارب  اختلفت  مهما  مواقعهن،  من  انطالقا 

والتوجهات.

خليل البكراوي

في حضرتك العيد 

عزيز الفاطمي

 سيدتي..
 لك مني أزكى السالم

 أنتقي أرقى الكالم
 لصاحبة أعلى املقام

 أنت األخت والزوجة واألم
 حملت وحتملت أشد األلم

 أجنبت األنثى والغالم
 ربيت العالم واإلمام

  سيدتي..
 أرفع حلضرتك قبعة االحترام

 أكن لك الود طيلة األيام
 القصد واخلطاب والكالم

 عن العفيفة املترفعة عن احلرام
 احملصنة باإلميان والصيام
 وجودك عيد على الدوام

 سيري سير السداد إلى األمام
لتحقيق الغاية واألحالم
 رافقتك السالمة والسالم
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متى يكون القضاء في المستوى المطلوب ؟
دولة  في  أساسية  وظيفة  العدل  إقامة  إن 
في  يتصرفون  فالقضاة  والــقــانــون،  الحق 
ــات املــواطــنــن والــجــمــاعــات  ــري حــقــوق وح
الدور  وهــذا  ومصالحهم،  وأمنهم  وشرفهم 
الذي  القاضي  منصب  خطورة  مدى  يعكس 
قيل عنه قديما: »من ولي منصب القاضي، فقد 
ذبح نفسه بدون سكن«، وقيل عن القضاء إنه 
»مقياس الخير في األمم، وهو معيار العظمة 
فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة«، 
وقيل أيضا: »فساد القضاء يفضي إلى نهاية 

الدولة«.
مؤهال  يكون  أن  القاضي  على  يجب  لذلك، 
الذي  القانون  ملبادئ  ودارســا  ومتخصصا 
وعارفا  باحثا  مثقفا  يكون  وأن  بــه،  يحكم 
الحياة،  نــواحــي  وبجميع  الــنــاس  بــأحــوال 
واسع الصدر محيطا بكافة مالبسات القضية 
فيها  يحكم  أن   يجب  والتي  عليه  املعروضة 
معروف  السيرة،  محمود  يكون  وأن  بالعدل، 
من  يخاف  وال  زنــا  ابــن  يكون  فــال  النسب، 
أصحاب الجاه أو املال أو القوة أو السيطرة 
وأن  الناس،  بلوم  يبالي  ال  وأن  السياسية، 
لكل  ويعطي  املظلوم  وينصر  الظلم  يقمع 
في  يشتري  أو  يبيع  ال  وأن  حقه،  حق  ذي 
التحفظ  واجب  يحترم  وأن  التجارة،  عروض 
الجلوس  خاصة  الشبهات،  عن  يبعده  الذي 
األســواق  في  فيهم  املشبوه  األشخاص  مع 
الالئقة  غير  واألماكن  واملقاهي  والــشــوارع 
التي تثير شكوكا بشأن استقالليته وتجرده 
وحياده، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه املساس 
بسمعة القضاء، وفي املقابل، ال يطال واجب 
السياسية  األمــور  في  الــرأي  إبــداء  التحفظ 
واالقــتــصــاديــة،  الثقافية  و  واالجــتــمــاعــيــة 
حامي  هو  والقاضي  كمواطن،  تهمه  ألنها 
دستور  تضمن  ولقد  والــحــريــات،  الحقوق 

املــبــادئ  مــن  الــعــديــد   2011
فيها  للقاضي  ــل  أوكـ الــتــي 
واملنصوص  حمايتها  مهمة 
والتي   117 املــادة  في  عليها 
القاضي  ))يتولى  فيها:  جاء 
حــمــايــة حــقــوق األشــخــاص 
والـــجـــمـــاعـــات وحــريــاتــهــم 
وتطبيق  القضائي  وأمنهم 

القانون((.
الناس  لجميع  فالقضاء 
من  لــواحــد  ليس  والــقــاضــي 
قضاء  )أعــطــنــي  الــخــصــوم 
قضاء  فبدون  دولــة(،  أعطيك 

والقانون،  الحق  دولة  تحقيق  يمكن  ال  عادل 
البريطاني:  الوزراء  رئيس  تشرشل  ومقولة 
بخير«،  بلدي  فإن  بخير،  القضاء  كان  »إذا 
مقولة تتغنى بها األمم، وقد قال عمر بن عبد 
العزيز: »إذا كان في القاضي خمسة خصال، 
عن  ونزاهة  قبله  كــان  بما  علم  اكتمل:  فقد 
باألئمة  واقتداء  الخصم  على  وحلم  الطمع 

ومشاورة أهل الرأي والعلم«.
ويستمد القاضي شرعيته من القانون الذي 
إذ  ومحايدا،  مستقال  يكون  أن  فيه  يفترض 
السلطتن،  املبدأين مفروضان على  أن هذين 
التنفيذية والتشريعية، وقد يؤدي تجاهلهما 

إلى املساس بثقة الجمهور.
بالنظر  جدير  والعادل،  النزيه  القاضي  إن 
ــراد  ــي املــســائــل الــخــاصــة بــمــمــارســة األفـ ف
لحقوقهم املدنية والسياسية، وهو ملزم أكثر 
كما  واألمانة،  واالستقامة  بالصدق  غيره  من 
بفضل  القانون  تطبيق  القاضي  على  يجب 
حقوق  ومبادئ  بالنصوص  وإملامه  معرفته 
اإلنسان املتعارف عليها عامليا، والتي يتشبث 
املغرب بها في ديباجة دستوره، وكذلك حرص 

عدم  على  الدائم  القاضي 
الحريات  حماية  عن  الكف 
التي  والجماعية  الفردية 
والساهر  حارسها  يعتبر 
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ عـــلـــى حـ
االنتهاكات، وعلى القاضي 
بحسه  الحق  نداء  يرى  أن 
وذكائه،  وفطنته  السليم 
فــي  ــل  ــمــث ــت ي ال  فـــالـــحـــق 
وإنما  القانونية،  القواعد 
القواعد  هــذه  تــقــرره  بما 
الحق  ــذا  هـ مــن  وتــجــعــل 
إليها،  الوصول  يمكن  قوة 
ترابط  عالقة  والحق  القانون  بن  وتوجد 
ذلك  يقر  عندما  قــوة  الحق  تجعل  واتصال 
الحقوق  تحديد  إلــى  يهدف  ــذي  ال القانون 
وانقضائها،  اكتسابها  وكيفية  مداها  وبيان 
ويمكن القول أن الحق ثمرة القانون والقانون 
وهناك  وبيانها،  الحقوق  لتثبيت  أداة  هو 
أحدهما  ضــاع  إذا  بينهما:  متبادلة  عالقة 
بعلمه  الساهر  هو  والقاضي  اآلخــر،  ضــاع 
التوازن بن  الحفاظ على هذا  وتجربته على 
عن  االمتناع  عليه  ويجب  والقانون،  الحق 
إقامة أي عالقة مشبوهة مع ممثلي السلطتن 
التشريعية والتنفيذية، كما يجب أن يظهر في 
عيون املواطنن بمظهر اإلنسان املثقف الذي 
أن  املالحظ  ومن  وحرياتهم،  حقوقهم  يحترم 
يتيح  أخرى  إلى  منطقة  من  القضاة  انتقال 
مختلف  مع  وثيقة  عالقات  إقامة  حماية ضد 
قضاة  يحافظ  أن  يجب  كما  الشخصيات، 
املحاكم وأعضاء النيابة العامة على استقالل 
بعضهم عن البعض على الرغم من انتمائهم 
الحياد،  مبدأ  القاضي  ويمثل  نفسها،  للهيئة 
بموجب  للمتقاضن  مــضــمــون  حــق  وهـــو 

واجبا  اإلنــســان  حقوق  ومــبــادئ  الدستور 
مطلقا مفروضا على القاضي الذي هو عنصر 
ويكمن  الجمهور،  ثقة  عناصر  من  أساسي 
القضائية،  الوظائف  ممارسة  عند  الحياد 
الجلي لآلراء املسبقة، وأن يكون  الغياب  في 
التي  النظر  وجهات  جميع  تلقي  على  قادرا 

نوقشت أمامه وأخذها بعن االعتبار.
الفساد  عــن  الــحــديــث  فـــإن  الـــواقـــع،  ــي  ف
منظمات  انتباه  يثير  بالدنا  في  القضائي 
وفي  وخارجه،  املغرب  داخل  اإلنسان  حقوق 
هذا الصدد، أعاد التقرير الصادر عن مجلس 
في  القضاة  بعض  بتورط  أقر  الذي  أوروبــا، 
عن  الحديث  الواجهة،  إلى  الرشوة،  قضايا 

واقع الفساد في أوساط السلطة القضائية.
القضاة  يمنع  ال  املغربي  القانون  أن  يظهر 
الشكايات  ورغم  والعطايا،  الهدايا  تلقي  من 
أخطاء  ارتكبوا  الذين  القضاة  ضد  املتعددة 
مــاديــة  ــرارا  ــ أض ألــحــقــت  خــطــيــرة  قضائية 
زالوا  ال  فإنهم  باملواطنن،  كبيرة  ومعنوية 
عــديــدة،  لــســنــوات  مناصبهم  فــي  جاثمن 
لسنوات  مهماتهم  تمدد  ذلــك،  من  أكثر  بل 
الذي توجد فيه شخصيات  الوقت  أخرى في 
كل  العمل،  عن  عاطلة  نزيهة  مثقفة  قانونية 
هذه الخروقات والفضائح الواضحة، تتم في 
السلطة  مراقبة  وانعدام  التفتيش  غياب  ظل 
القضائية لعمل املحاكم، والظلم في أي مكان 
حقا  يبطل  ال  العاقل  واإلنسان  للعدل،  تهديد 
تكن  لم  ما  عادال  تكون  ولن  باطال،  يحق  وال 
ماء،  بال  النهر  مثل  عدل  بال  ودولة  إنسانا، 
أن يكون يوما في  للقاضي  ينبغي  وبالتالي، 

القضاء ويوما في البكاء على نفسه. 

حسوني قدور بن موسى*

*محامي بهيأة وجدة                   

رأي مول الحانوت 
من عمق القطاع

الطيب أيت أباه

القاضي  الحكومي  ــرار  ــق ال إن 
بــاإلجــراءات  العمل  فترة  بتمديد 
الحفاظ  إلى  والرامي  االحترازية، 
وتحسن  املــواطــنــن  صــحــة  عــلــى 
لعملية  ــة  ــي ــجــاب اإلي املـــؤشـــرات 
»كورونا«،  وباء  تفشي  في  التحكم 
وقبوله  له  الرضوخ  إال  يمكننا  ال 
للمساهمة  وذلك  ومهنين،  كتجار 
باملصلحة  يتعلق  ما  كل  إنجاح  في 
عدد  انخفاض  مع  خاصة  العامة، 

حاالت اإلصابات والوفيات.
للتجار  كبيرة  معاناة  هناك  لكن 
واملهنين بسبب قرار اإلغالق الليلي 
من  يحد  التوقيت  هذا  ألن  املبكر، 
بيع  من  ويحرمهم  التجار  مداخيل 
الغذائية،  واملــواد  املنتجات  بعض 
النظر  إعــادة  يتطلب  الــذي  الشيء 
السيما  التوقيت،  هــذا  ومراجعة 
ال  حتى  رمضان،  شهر  اقتراب  مع 
يكون عائقا أمام االلتزامات املهنية 
للتجار واملهنين، السيما  املتراكمة 
مــع وجــود ركــود تــجــاري ملحوظ 
في  التجاري  الــرواج  تذبذب  سببه 

ظل األزمة الخانقة.
تمديد  في  التفكير  من  البــد  لهذا، 
استجابة  الــلــيــلــي،  الــعــمــل  تــوقــيــت 
أخذ  راجن  واملهنين،  التجار  لهموم 

املوضوع بعن االعتبار.

عينة من أعداء اإلنسان في الميزان
بندريس عمراوي الطيب

والتوفيق  للنجاح  تتطلع  أخي  يا  كنت  إذا 
الحساب  لتجنب  وتسعى  الــدنــيــا  ــذه  ه فــي 
العسير في اآلخرة، فكن حذرا من األعداء الذين 
ودون  حياتك  مــراحــل  جميع  فــي  يــطــاردونــك 

توقف، إليك بعضهم:
- إبليس اللعني: موضوع هذا العدو يحتاج 
سيطول،  عنه  والحديث  الصفحات  من  للكثير 
ســوره  وتفحص  هلل  لكتاب  بالرجوع  ولكن 
آدم  ألبناء  األزلية  عدواته  ستتضح  وآيــاتــه، 
حباله  في  الوقوع  وتجنب  يقظا  فكن  وحــواء، 
واستعذ باللـه من هواجسه، ألنه يدعوك للشرك 
املستقيم،  صراطه  عن  لتحيد  ويوجهك  باللـه 

وذلك بإنكار نعمه وفضله عليك. 
- عشق الدنيا: فحب الدنيا الفانية سيشغلك 
عن الدار اآلخرة ويرميك في حياة الفنت، ويعبد 

لك السبل للسقوط في بيداء الضياع.
مهب  فــي  تضعك  إنــهــا  الــــنــــفــــس:  طــــاعــــة   -
الرغائب وتفتح أمامك أبواب املطالب وتسوقك 
ال  فيما  املــؤمــن  عيش  مــهــجــورة،  محطة  إلــى 
في  بك  سيهوي  لهوها،  خضوعك  أما  يطاق، 
الشهوات  تتوالد  حيث  اإلبــاحــيــة،  مستنقع 
العفة  مــحــرك  تــوقــف  الــتــي  ــزوات  ــن ال وتنمو 
وها  والفجور،  الفسق  شهية  وتقوي  والحياء 

هو أحد الحكماء يجمع أربعة منها في:
إني ابتليت بأربع ما سلطوا

                        إال لجلب مشقتي وعنائي
إبليس والدنيا ونفسي والهوى

                  وكيف الخالص وكلهم أعدائي
في  كــان  إذا  وخصوصا  ــثـــر:  ــكـ الـ ــنــــوم  الــ  -
النهار، فهو يقتل الطموح ويدفنه تحت وسائد 

حواجز  السعي  أمام  يضع  والكسل  الخمول، 
تمنع من التقدم إلى األمام.

يميل  الذي  األزلــي  العدو  إنه  املــــال:  عــشــق   -
بالناس إلى طريقن متناقضن: حالل أو حرام، 
البخل  ويقدم  السوي  الطريق  عن  يبعد  ألنه 
جمع  لهم  ويحبب  شهي،  طبق  على  واإلمساك 
من  الكثير  في  ويقربهم  وتخزينها،  ــوال  األم
عاديا  فيها  الحرام  أكل  يصبح  ملائدة  األحيان 
باقتراف  والتباهي  جاهزا  بالسحت  والتعامل 

الذنوب مألوفا.
للناس  يسمح  ال  الذي  العدو  هو  الــتــردد:   -
باتخاذ القرار في إبانه، ويتسبب في إبادة كل 
وتحقيق  الحياة  متطلبات  ملواجهة  استعداد 
اعملوا  العدو:  هذا  من  وللتخلص  مقاصدها، 
القائلة:  الخطاب  بن  عمر  الفاروق  بنصيحة 
واآلخــر  لـله  أحدهما  أمـــران:  لك  عــرض  »إذا 
نصيبك  على  اآلخرة  من  نصيبك  فأثر  للدنيا، 

من الدنيا، فإن الدنيا تنفذ واآلخرة تبقى«.
- الغضب: إنه العدو الذي يضع أمام اإلنسان 
ــارك ويــوســع دائــرة  ــع ــات وم مــواقــف صــراع
إلى ما ال يحمد عقباه،  التي تؤدي  الشجارات 
وإذا عملت بنصيحة املصطفى صلى هلل عليه 
وسلم، سيتحول غضبك إلى السكينة والهدوء: 
هو  الشديد  وإنما  بالصرعة،  الشديد  »ليس 

الذي يملك نفسه عند الغضب«.
الناس  يــرافــق  إنــه  ــال عـــلـــى الــــغــــر:  ــكــ - االتــ
وينسيهم  والشك  القلق  نفوسهم  في  ويخلق 
اللجوء إلى هلل في السراء والضراء، وقد قال 
هلل تعالى: »أدعوني أستجب لكم« وقال أيضا: 

»ومن يتوكل على هلل فهو حسبه«.
ــواضــع، أن  ــت ــراء هـــذا الــنــص امل أنــصــح قـ
الذين سبق  األعداء  في شباك  الوقوع  يحذروا 
واملقاومة  والصمود  باإليمان  وذلــك  ذكرهم، 
والثبات، وستصفو لهم بإذن هلل سماء الحياة 
ويعيشون في أمن وأمان تحت رعاية الرحمان، 

وحماية مبدع األكوان.

 إن عشق المال هو 
العدو األزلي الذي يميل 

بالناس إلى طريقين 
متناقضين: حالل أو 
حرام، ألنه يبعد عن 

الطريق السوي ويقدم 
البخل واإلمساك على 

طبق شهي، ويحبب 
لهم جمع األموال 

وتخزينها، ويقربهم في 
الكثير من األحيان لمائدة 

يصبح أكل الحرام فيها 
عاديا والتعامل بالسحت 
جاهزا والتباهي باقتراف 

الذنوب مألوفا.
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متابعات

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

�صفقات باملاليري حتتم 

محاسبة وزير الصحة

إعداد: خالد الغازي

صفقات بالماليير 

الحجر  فترة  في  الصحة  وزارة  أبرمت 
الصحي عشرات الصفقات الضخمة، كلفت 
ميزانية باملاليير، بحيث أن أغلب الصفقات 
العروض  وطلبات  للمساطر  تخضع  لم 
القطاعات األخرى،  املعمول بها في جميع 
ورافقها طابع االستعجال والحاجة لتوفير 
فيروس  مواجهة  قصد  ــة  واألدوي املعدات 

»كوفيد 19«.
 247 حوالي  الصحة  وزارة  أبرمت  فقد 
98 شركة، بكلفة مالية  صفقة مع أكثر من 
امليزانية  من  سنتيم  مليار   196 لـ  وصلت 
الصندوق  من  الصحة  لــوزارة  املخصصة 
الخاص بتدبير جائحة فيروس »كورونا«، 
الطبية  املـــعـــدات  شــــراء  ــل  ألجــ وذلــــك 
األفرشة  وتجهيزات  ولوازمها،  والتقنية 
التصوير  وأجهزة  االستشفائي  والعتاد 
وأدوية  املختبرات  ومستلزمات  اإلشعاعي 
املعدات  كلفت  كما  طبية،  ومستلزمات 
 95 حوالي  ولوازمها  والتقنية  الطبية 
املواد  تطلبت  بينما  النفقات،  من  مليارا 
الصيدلية واملواد االستهالكية الطبية أكثر 

من 1.05 مليون دوالر.
طالب،  أيت  خالد  الصحة،  وزيــر  وكــان 

تخضع  لــم  الصفقات  هــذه  أن  اعتبر  قــد 
لكونها  ــعــروض،  ال ولطلبات  للمساطر 
تستغرق وقتا طويال قد يمتد إلى 6 أشهر، 
الجائحة، عبر  بداية  اللجوء منذ  تم  حيث 
قرار حكومي، إلى إنجاز صفقات متفاوض 
امللحة  الــحــاجــة  بسبب  ــك  وذلـ حــولــهــا، 
جائحة  ملواجهة  واألدوية  املعدات  لتوفير 

»كورونا«.

اللجنة البرلمانية تنتظر 
المعطيات 

اللجنة  رئــيــس  ــعــبــدي،  ال رشــيــد  أكـــد 
ــة الــخــاصــة بــافــتــحــاص  ــي ــطــالع االســت
عملها  في  مستمرة  اللجنة  أن  الصفقات، 
بينها  فيما  مؤخرا  اجتماعا  عقدت  وقــد 
مراسلة  تمت  املوضوع، حيث  في  للتداول 
على  الحصول  طلب  ألجل  الصحة  وزارة 
املتعلقة  واملعطيات،  املعلومات  جميع 
بالصفقات التي أبرمت خالل فترة جائحة 
يمكنها  ال  »اللجنة  أن  موضحا  »كورونا«، 
تتوفر  أن  دون  باملهمة  للقيام  تخرج  أن 
وأنها  خاصة  الــالزمــة،  املعطيات  لديها 
حول  املــعــلــومــات  مــن  هــائــال  كما  طلبت 

الصفقات املنجزة«.

وأضاف العبدي، أن وزير الصحة حاليا 
ذات  تعد  التي  التلقيح  بحملة  مشغول 
تنتظر  ســوف  واللجنة  وطنية،  أولــويــة 
حتى تتوصل بكامل املعطيات لكي تمارس 
مهامها االستطالعية، وبأن عملها يكتسي 
طابع السرية وال يمكن تقديم أي معلومات 
تم التداول فيها، باستثناء مراسلة الوزارة 
ألجل التمكن من املعطيات، مشيرا إلى أن 
دور اللجنة هو تقني فقط يكمن في معرفة 
الـــوزارة  أبرمتها  التي  الصفقات  كمية 
الــوصــيــة، وقـــال: »حــالــيــا، هــنــاك حملة 
نتوصل  عندما  ننتظر  نحن  لهذا  التلقيح، 
بما نريد من الوزارة، سوف نباشر عملنا 
مستعدة  اللجنة  وأن  خاصة  جدي،  بشكل 
وتم تهييء األرضية للقيام باملهام الالزمة«.
»للجنة برنامج عمل مسطر  أن  وأوضح 
وبمجرد  األعضاء،  جميع  بني  عليه  متفق 
التوصل بجميع املعلومات املطلوبة، سيتم 
 48 ظــرف  في  اللجنة  داخــل  أشغال  عقد 
ساعة أو 72 ساعة، ثم الشروع في العمل 

االستطالعي الذي وضع من قبل«.

تقرير »أسود« يعري الواقع

للدفاع  املغربية  للشبكة  تقرير  وكشف 
عن الحق في الصحة والحق في الحياة، 

الصيدلة  بمديرية  اخــتــالالت  عــدة  عــن 
السيء  التسيير  بسبب  وذلك  واألدويــة، 
تراخيص  طلبات  أن  مضيفا  والفوضى، 
الزالــت  الطبية،  واملستلزمات  األدويـــة 
جامدة منذ عهد الوزير األسبق، الحسني 
املكاتب  أو تبقى حبيسة رفوف  الوردي، 
ملدة سنة أو أكثر، تتعلق بالشركات التي 
أو  األدويــة  أجل صناعة  من  بها  طالبت 

استيراد املستلزمات الطبية.
وأوضح التقرير، أن حوالي 6000 طلب 
التسجيل لم تعط سوى الثلث من شواهد 
باإلضافة  خــلــت،  لــســنــوات  التسجيل 
أن  حيث  امللفات،  من  الكثير  ضياع  إلى 
أو  إتالفها  يتم  املوضوعة  امللفات  بعض 
التخلص من أغلبها، وال يملك أصحابها 
أي حجة على إيداعها باإلدارة أمام رفض 
امللفات  استالم  على  التأشير  املسؤولني 
جميع  في  بها  املعمول  لإلجراءات  طبقا 

اإلدارات العمومية باملغرب.
من  للقليل  تعطى  األولــويــة  أن  وأبــرز 
تسجيل  جانب  إلى  غيرها،  دون  امللفات 
املديرية  على  الوافدين  استقبال  ســوء 
بطريقة  األمــن  حــراس  بعض  طــرف  من 
املرتفق  مع حقوق  تتماشى  ال  الإنسانية 

وجه  في  مفتوحة  عمومية  ملؤسسة 
الراغبني في االستثمار.

المـــال الســايب أم »كــورونــا« ؟

الزال الرأي العام الوطني متتبعا لموضوع الصفقات 
العمومية التي عرفتها وزارة الصحة خالل جائحة »كوفيد«، 

ومهمة اللجنة البرلمانية االستطالعية التي ستقوم باالطالع 
على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية التي 
أبرمتها وزارة الصحة خالل الجائحة، سواء المتعلقة بأجهزة الكشف 

أو األدوية والمستلزمات الطبية األخرى، حيث مازالت أسئلة كثيرة لدى 
المواطن المغربي تنتظر إجابات حول ما يجري داخل الوزارة، خاصة 

بعدما أقدم الوزير على إعفاء مسؤولين بارزين من مديرية األدوية، 
الشيء الذي جعل الناس تطرح العديد من التساؤالت حول أسباب هذه 

القرارات؟ هل األمر يتعلق بوجود خروقات أو تالعبات جعلت الوزير 
يلجأ لإلعفاءات، أم أن الموضوع مرتبط بهيكلة جديدة؟

فقد خلقت الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة خالل 
بداية جائحة »كورونا« ضجة كبيرة على الصعيد الوطني، نظرا 

للماليير الكثيرة التي رصدت من صندوق »كوفيد« لتمويل شراء جميع 
المستلزمات الطبية واألجهزة والمعدات واألدوية الضرورية، قصد 

مكافحة الجائحة والكشف عن المصابين ومعالجة المرضى، الشيء 
الذي جعل وزارة الصحة تفتح الباب أمام عدة شركات دون اللجوء 

إلى مسطرة العروض ألجل توفير الحاجيات والمتطلبات، هذه الطريقة 
فجرت قضية تتعلق بصفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس 

»كورونا« والتي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم ومنحت لشركة 
واحدة فقط، مما أثار الكثير من الشكوك والتساؤالت، خاصة وأن 

هذه األجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل في مديرية األدوية 
والصيدلة قبل تفويت الصفقة.
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املنصة  تعطيل  إلــى  التقرير  وأشـــار 
لتسهيل  بوابة  كانت  التي  اإللكترونية 
في  ــراغــبــن  ال املــهــنــيــن  مــلــفــات  تتبع 
والــرخــص،  الــشــواهــد  على  الــحــصــول 
لكنهم يجدون معاناة حقيقية بعد إتالف 
اإللكتروني،  والنظام  اإللكترونية  املنصة 
تسجيل  من  املهنين  يحرم  الذي  الشيء 
مما  اإللكتروني،  املوقع  في  عبر  موادهم 
يفرض عليهم التنقل للعاصمة والتواجد 
مدن  من  يأتون  أغلبهم  أن  رغم  باملديرية 
وأكــاديــر  والعيون  وجــدة  مثل  بعيدة، 
بحيث  وغيرها،  والراشيدية  ومراكش 
أو وثيقة  قانوني  أي عذر غير  يتم خلق 
منهم،  التخلص  أجــل  من  مطلوبة  غير 
لتحظى  وسطاء  عبر  اللجوء  عليهم  أو 

ملفاتهم بالتأشير املطلوب.

معاناة المستثمرين 
مع لوبي المديرية 

قال الدكتور محمد اعريوة، الكاتب العام 
أن مديرية  الديمقراطية للصحة،  للمنظمة 
من  سنن،  منذ  تعاني  والصيدلة  األدوية 
تولى  حيث  والتدبير،  التسيير  في  أزمة  
وزيــر  عهد  فــي  مـــدراء  ثــالثــة  تسييرها 
الصحة الحالي، من بينهم املديرة الجديدة 
التي تم تعيينها إلصالح االختالالت حتى 
أمام  اإلدارات  جميع  مثل  املديرية  تصبح 

املواطنن.
معاناة  وجـــود  ــن  ع اعــريــوة  وكــشــف 
أبــواب  أمــام  يقفون  الذين  للمستثمرين 
املديرية لتسوية بعض امللفات واإلجراءات 
ومعاملة  الشمس  أشعة  تحت  ــة  اإلداريـ
في  توجد  ال  وعراقيل  السيئة،  الحراس 
أخرى  إدارات  في  أو  املحلية  الجماعات 
الطبية  املستلزمات  ملهنيي  إهانة  بمثابة 
من  لوبي  وجــود  مؤكدا  بشعة،  بطريقة 
بعض األشخاص في املديرية قضوا أكثر 
وثـــروات،  مصالح  راكــمــوا  سنة   25 مــن 
وقاموا  املديرية  في  يتحكمون  وأصبحوا 
بتحويلها إلى ضيعة خاصة بهم، وخلقوا 
التي  والصعوبات  العراقيل  من  سلسلة 
ببقية  مـــرورا  الــبــاب  ــراس  ح مــن  تبتدئ 

األقسام.
سلسلة  عن  عبارة  املديرية  أن  وأضاف 
من اللجن تمر عبرها جميع امللفات، حيث 
بعض  قبل  مــن  عراقيل  عــدة  وضــع  يتم 
والنقابات  باألحزاب  يحتمون  األشخاص 
ويفعلون ما يشاؤون في هذه اإلدارة ألجل 
مصالحهم الضيقة، بينما مصلحة الناس 
عليه  شهادة  أراد  مواطن  وأي  تهمهم،  ال 
القدوم من العيون ملقر املديرية واالنتظار 
للصحراء  العودة  منه  يطلب  ثم  لساعات، 
أن  امللف. معتبرا  وجلب وثيقة أخرى في 
لن  األشخاص  بعض  بإقالة  الوزير  قيام 
يصلح املديرية، ألن هناك أشخاصا آخرين 
وتسببوا  ســنــن،  منذ  فيها  يتحكمون 
اإللكترونية،  املنصة  وتــوقــف  شلل  فــي 
وبالتالي، توقيف خدمة تسليم الشهادات.
ــاع  أن هــذه األوض اعــريــوة على  ــد  وأك
الكرامة،  من  والحاطة  السيئة  واملعاملة 
وضعت املئات من الناس في أزمة بسبب 
الرخص  تسليم  في  والعراقيل  التعقيدات 
من  فمنهم  الالزمة،  والوثائق  والشواهد 
توقف عن العمل، وآخرون دخلوا السجن 
 200 إلى وجود  الشيكات، مشيرا  بسبب 
رواتــب  يتقاضون  املــديــريــة   فــي  ــار  إطـ
أي  يقدمون  وال  العام  ــال  امل من  شهرية 
التأشير  ويرفضون  للمواطنن  خدمات 
على امللفات، رغم أن القانون 84.12 يقول 
أن املستثمر إذا وضع طلبا للحصول على 
للحصول  أشهر  ثالثة  مدة  لديه  شهادة، 
لديهم ملفات منذ  أناس  لكن هناك  عليها، 
سنة ونصف أو سنتن وال زالوا ينتظرون، 
وهناك مستثمرين شباب لم يحصلوا على 

شواهدهم.
ــح املــتــحــدث، أنـــه خـــالل فترة  ــ وأوض
الجائحة، اتضح أن لدينا نقصا في املواد 
الطبية والبيوطبية، بحيث كان على الدولة 
توفر  لكي  تصاعدي  نطاق  في  تذهب  أن 
املستلزمات  جميع  الصحية  للمنظومة 
الطبية واألدوية، مبرزا أن بهذه املديرية ال 
يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود ممارسات 
وعدة  »الهدايا«  مثل  النطاق،  عن  خارجة 

تسوية  أو  الــغــرض  قضاء  ألجــل  أشــيــاء 
من  الــعــديــد  طــمــوح  يحطم  مــمــا  ــف،  املــل
الراغبن  األجانب  واملستثمرين  الشباب 

في العمل.

الحاجة إلى وكالة 
وطنية لألدوية 

دعت العديد من الهيئات واملؤسسات 

لــأدويــة،  وطنية  وكــالــة  ــداث  إحـ ــى  إل
وتنظيمه  القطاع  هــذا  إصــالح  ألجــل 
املجال  بفسح  تسمح  منظمة  بقوانن 
االحتكار  من  والحد  االستثمار،  أمــام 
حيث  القطاع،  على  لوبيات  وسيطرة 
املغربية  الــشــبــكــة  طــالــبــت  أن  ســبــق 
والحق  الصحة  في  الحق  عن  للدفاع 
في الحياة، بخلق وكالة وطنية لسالمة 
والغذائية  الدوائية  واملنتجات  األدوية 

تدبير  ألجل  وذلك  استقاللها،  وضمان 
وتسيير ومراقبة جودة وفعالية األدوية 
والتوزيع  اإلنتاج  سالسل  مختلف  في 

واالستهالك.
تقريره  في  املنافسة  مجلس  دعا  كما 
حول وضعية املنافسة في سوق األودية 
إخــراج  وتــيــرة  تسريع  إلــى  باملغرب، 
واألجــهــزة  لــأدويــة  الوطنية  الوكالة 
الطبية إلى حيز الوجود، وإعادة النظر 
في القانون الحالي املنظم لعمل الوكالة 

الوطنية للتأمن الصحي.
للمنظمة  ــام  ــع ال الــكــاتــب  واعــتــبــر 
الديمقراطية للصحة، أن تحويل مديرية 
مستقلة  وطنية  وكــالــة  ــى  إل ــة  ــ األدوي
بشكل  تعمل  أطــر  وتوظيف  لــأدويــة 
مستقل، يعتبر عملية ستصون مصلحة 
املهنين واملستثمرين واملواطنن عامة، 
وتزيل  اإلدارية  اإلجراءات  لهم  وتسهل 

العراقيل والعقبات التي تقف أمامهم.

بيروقراطية قطاع األدوية 

عن  املنافسة  مجلس  كشف  بـــدوره، 
في  ــالالت  ــت االخ مــن  مجموعة  وجـــود 
تبعية  بسبب  البالد،  في  األدوية  سوق 
ملديرية  وخاصة  الصحة  لوزارة  املجال 
وطنية  سياسة  غياب  مبرزا  األدويـــة، 
وانعدام  األدويــة  سوق  لتدبير  حقيقية 
على  األهــداف  لتحقيق  واضحة  رؤيــة 

املدى املتوسط والبعيد.
في  االخــتــالالت  بن  من  أن  ــح  وأوض
مفرط  بشكل  اللجوء  األدويـــة،  ســوق 
ملخزون  املتكرر  واالنقطاع  لالستيراد، 
واستمرار  األساسية،  األدويـــة  بعض 
وأيضا  الثمن،  باهظة  ــة  األدوي مشكل 
سيادة البيروقراطية في كيفيات تحديد 
التي ال تتوافق كليا مع  أسعار األدوية 
الواقع املفروض في السوق، داعيا إلى 
األدويــة  قطاع  في  االستثمار  تشجيع 
فعالة  وطنية  منظومة  دعائم  وإرســاء 

لتدبير سوق األدوية.
مراجعة  ضرورة  على  املجلس  وشدد 
بمدونة  املتعلق   04.17 رقــم  القانون 
الشق  في  سيما  ال  والصيدلة،  األدويــة 
ملختلف  الترخيص  منح  بنظام  املتعلق 
وتبسيط  السوق،  إلى  للولوج  الفاعلن 
للسوق،  الجنيس  الدواء  ولوج  مساطر 
للقانون  التطبيقية  املراسيم  ومراجعة 
اإلذن  بمنح  الصلة  ذات  الذكر  السالف 
األسعار  وتحديد  السوق،  في  بالعرض 

ونشر اإلعالنات املتعلقة باألدوية.
إرســاء  أهمية  على  املجلس  ــد  وأكـ
سوق  مجال  في  مستقرة  قانونية  بيئة 
األدوية، قابلة لالستشراف بهدف جلب 
على  والتأكيد  القطاع  في  االستثمارات 
منح  نظام  فــي  النظر  إعـــادة  ضـــرورة 
وتحديد  السوق،  في  بالعرض  الرخص 
لرؤوس  ضمانات  توفير  قصد  األسعار 

العبدي: »حاليا، هناك حملة التلقيح، لهذا 
نحن ننتظر عندما نتوصل بما نريد من الوزارة، 

سوف نباشر عملنا بشكل جدي، خاصة وأن 
اللجنة مستعدة وتم تهييء األرضية للقيام 

بالمهام الالزمة«.. »للجنة برنامج عمل مسطر 
متفق عليه بين جميع األعضاء، وبمجرد التوصل 

بجميع المعلومات المطلوبة، سيتم عقد 
أشغال داخل اللجنة في ظرف 48 ساعة أو 72 

ساعة، ثم الشروع في العمل االستطالعي الذي 
وضع من قبل«.

اعريوة: وجود لوبي من بعض األشخاص 
في المديرية قضوا أكثر من 25 سنة 

راكموا مصالح وثروات، وأصبحوا يتحكمون 
في المديرية وقاموا بتحويلها إلى ضيعة 
خاصة بهم، وخلقوا سلسلة من العراقيل 

والصعوبات التي تبتدئ من حراس الباب 
مرورا ببقية األقسام.
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 اإليداع القانوني:  28 جوان 1965

 القسم التجاري:

األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر

 دنيا بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

عقدت الفيدرالية املغربية لإلعالم 
 4 الخميس  يـــوم  ــام،  ــع ال جمعها 
وسيلة  طريق  عــن  الحالي  مــارس 
االستماع  تم  البعدي، حيث  التناظر 
كمال  الفيدرالية،  رئيس  كلمة  إلى 
الجدد  باملنضمني  الذي رحب  لحلو، 
املضافة  القيمة  مؤكدا  الجهاز،  لهذا 
بحكم  للفيدرالية  سيقدمونها  التي 
فــي مجال  كــفــاءاتــهــم وعــطــاءاتــهــم 
بعد  تطرق  ثــم  واالتــصــال،  اإلعــالم 
ذلك، إلى أهم اإلكراهات التي عرفها 
مرحلة  ــالل  خـ اإلعـــالمـــي  ــع  ــوض ال
تحديات  من  تنتظره  وما  الجائحة، 
ما  إلى  مشيرا  القادمة،  املرحلة  في 
قام به مكتب الفيدرالية من اتصاالت 
املرحلة  هذه  خالل  مكثفة  ومساعي 
خدمة  القضايا  من  العديد  ملعالجة 

للمشهد اإلعالمي.
التقرير  ــراءة  قـ تمت  ذلـــك،  بعد 
التي  األنشطة  واستعراض  األدبي، 
تم القيام بها خالل الوالية السابقة، 
عليها،  الحصول  تم  التي  واملكاسب 
ــراءة الــتــقــريــر املــالــي  ــ كــمــا تــمــت ق
ــت عــلــيــهــمــا مـــن طــرف  ــصــوي ــت وال

األعضاء الحاضرين.
الفيدرالية  أعــضــاء  نــاقــش  ــد  وق
املطروحة  املشاكل  أهم  باستفاضة 
حاليا، وسبل معالجتها في املراحل 
األولــويــات  طــرح  خــالل  مــن  املقبلة 
املــســتــعــجــلــة، ثـــم تـــم الــتــصــويــت 
»الجمعية  دمـــج  عــلــى  ــاإلجــمــاع  ب
ــات والــتــلــفــزات  ــإلذاعـ املــغــربــيــة لـ
املستقلة« داخل »الفيدرالية املغربية 
املجلس  فـــي  الــعــضــو  لـــإلعـــالم«، 
ملــقــاوالت  الــعــام  لــالتــحــاد  اإلداري 

املغرب.
ــاع، مــر  ــ ــم ــ ــت ــام االجــ ــتـ ــي خـ ــ وفـ
على  التصويت  ــى  إل الــحــاضــرون 
أي  يتقدم  لم  الرئيس، حيث  منصب 
ببعض  حذا  مما  بترشيحه،  عضو 
املتدخلني إلى التماس االستمرار في 
الرئيس  طرف  من  الفيدرالية  قيادة 
ــال لــحــلــو، ملــواصــلــة  ــم ــي ك ــحــال ال
والقيمة  النبيلة  واملساعي  الجهود 
السابقة،  الفترة  بها خالل  قام  التي 
هذا  على  باإلجماع  التصويت  وتم 
في  الثقة  تجديد  وبالتالي،  املطلب، 

كمال لحلو رئيسا للفيدرالية.

قرار أممي يستجيب لمبادرة المغرب باعتماد
 10 ماي يوما عالميا لشجرة األركان

لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 
األربعاء  يوم  بنيويورك،  املتحدة 
املاضي باإلجماع، القرار الذي قدم 
يعلن  والذي  املغرب،  من  بمبادرة 
العاشر من ماي من كل سنة، يوما 
عامليا لشجرة األركان، حيث حظي 
هذا القرار األممي بدعم واسع من 
األمــم  فــي  أعــضــاء  ــة  دول  113 قبل 

املتحدة.
ــم االحـــتـــفـــاء بــشــجــرة  ــت وســي

في  املستوطنة  الشجرة  ــان،  األرك
ثقافيا  تراثا  تعد  والتي  املغرب 
عريقا  ومصدرا  للبشرية،  الماديا 
للتنمية املستدامة، في 10 ماي من 
الوطني  الصعيدين  على  سنة  كل 
والدولي، وهذا التاريخ مستوحى 
شــجــرة  ــرة  ــم ث نــضــج  دورة  مـــن 

األركان.
ــد هـــذا الــقــرار األمــمــي،  ــؤك وي
الكبيرة  باملساهمة  االعـــتـــراف 

األهداف  تنفيذ  في  األركان  لشجر 
وتحقيق   ،2030 ألجــنــدة   17 ـــ  ال
أبعادها  ضمن  املستدامة  التنمية 
واالجتماعية  االقتصادية  الثالثة، 
الضوء  يسلط  أنه  كما  والبيئية، 
عــلــى االســتــخــدامــات الــعــديــدة 
مجال  في  السيما  األركــان،  لزيت 
التكميلي  والطب  التقليدي  الطب 
ومستحضرات  الطهي  وصناعات 

التجميل.

26

  ثقافة

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

حديقة »أنيما« بمراكش تحتفل بذكراها الخامسة

»أنيما«  لحديقة  املسيرة  اإلدارة  تستعد 
بــضــواحــي مـــراكـــش، لــالحــتــفــال بــالــذكــرى 
شهر  من  بداية  ــك  وذل إلحداثها،  الـخامسة 
أبريل املقبل، بتقديم مجموعة من العروض من 
ضمنها إجراء قرعة للراغبني في زيارة املوقع 
الفائز  سيستفيد  حيث  للحديقة،  الرسمي 
املحظوظ من الدخول املجاني مدى الحياة إلى 
هذه الحديقة التي تنضح بالفن، باإلضافة إلى 

سحب قرعة للفوز بـ 100 بطاقة مجانية. 
تغطي  »أنيما« التي  حديقة  أن  إلى  ويشار 
طرف  من  تصميمها  تم  هكتارات،   8 من  أكثر 
ــه هــيــلــر، وتضم  ــدري الــفــنــان الــنــمــســاوي أن
املغربية،  والنباتات  األشجار  إلى  باإلضافة 
والــفــن،  للثقافة  مخصصة  للعرض  قــاعــات 
بالبيئة،  املتعلقة  الثقافية  لألنشطة  ومدرجا 

ومكتبة.

حركة الطفولة الشعبية تشجع األطفال على القراءة وإحياء التراث

تجديد الثقة في كمال لحلو
رئيسا للفيدرالية 

المغربية لإلعالم

مسابقة  الشعبية  الطفولة  حركة  تنظم 
الحكاية  حقل  فــي  الــهــواة  للحكواتيني 
 ،2021 موسم  برسم  لألطفال  املوجهة 
على  تراكم  خلق  إلــى  املسابقة  وتهدف 
موجهة  حكايات  فيديو  تصوير  مستوى 
لألطفال، من إلقاء أو تشخيص حكواتي.
باب  الطفولة  حركة  أرضية  وفتحت 
املشاركة في وجه األطفال والشباب دون 
موافقة  باستثناء شرط  أي سن،  تحديد 
بالنسبة  وموقعة  مكتوبة  الــوالــديــن، 

للقاصرين أقل من 16 سنة.
من  الشعبية  الطفولة  حركة  وتهدف 
خالل هذه املسابقة، إلى تشجيع القراءة 
كوسيلة  للحكاية  االعــتــبــار  وإعـــادة 

والتصالح  للتنشئة  تربوية 
مــع الــفــرجــة املــتــمــيــزة، فضال 
وصقل  اســتــخــدام  تحفيز  عــن 
الطفل  عند  ــداع  ــ واإلب الخيال 
في  والزيادة  التركيز  وتحسني 
إلى  باإلضافة  االستماع،  ملكة 
املختلفة  بمكوناته  التراث  إحياء 
الرفع  على  عـــالوة  واملــنــدمــجــة، 
مــن مــســتــوى الــعــطــاء الــتــربــوي 
والتشجيع  التربويني  للمنشطني 
التواصل  وسائل  استعمال  على 
تنشئة  أهـــداف  فــي  االجــتــمــاعــي 

متوازنة ومسؤولة.

للنشر  رقـــراق  أبــي  دار  عــن  صــدر 
عبد  لألستاذ  كتاب  بالرباط،  والتوزيع 
مستشار  قاضي  سالمة،  بن  الرحيم 
وأستاذ باملعهد القضائي سابقا، كتاب 
القضاء  مهنة  وأخالقيات  »آداب  حول 

ومهنة املحاماة«.
ــاء فـــي كــلــمــة نــاشــر هــذا  ــد جــ ــ وق
واملؤلفات  البحوث  »تعددت  الكتاب: 
ومهنة  القضاء  مهنة  تتناول  الــتــي 
املحاماة، سواء في عهودها القديمة أو 

املعاصرة، لكن هذه املؤلفات واألبحاث 
املنحى  أكاديمية  معظمها  فــي  تظل 
لكن  واملــعــلــومــات،  املنهج  وشمولية 
هذا الكتاب يعد مرجعا لرجال القضاء 
منهم،  املبتدئني  وخاصة  واملحاماة، 
مواضيع  مــن  عليه  احــتــوى  ملــا  ــك  وذل
القضاء  مهنة  وأخــالق  ــآداب  ب تتعلق 

ومهنة املحاماة«.
الكتاب  هذا  في  القارئ  يجد  وهكذا 
ــا تــتــعــلــق بــأهــمــيــة الــقــضــاء  ــاث ــح أب

املجتمع،  في  القضاء  ودور  وقدسيته، 
ونزاهته  ورحــمــتــه  الــقــاضــي  وهيبة 
مهنة  ومـــبـــادئ  ملــهــنــتــه،  وإخـــالصـــه 
ورسالة  وأعرافها،  وتقاليدها  املحاماة 
املهني،  وضميره  املجتمع  في  املحامي 
القضائية،  األحكام  وسالمة  وحقوق 
ومــســؤولــيــة املــحــامــي عــن أخــطــائــه 
محاكمة  في  املتقاضي  وحق  املهنية، 
غير  إلى  محامي،  فيها  يــؤازره  عادلة 
عليها  اشتمل  التي  املواضيع  من  ذلك 

240 صفحة  هذا الكتاب الذي يقع في 
جيدة  طباعة  وفي  الكبير  الحجم  من 

وأنيقة.
ــارة عــن دروس  ــب ــكــتــاب هـــذا ع وال
طلبة  على  املؤلف  ألقاها  محاضرات 
سنوات،  عــدة  خــالل  القضائي  املعهد 
للمعهد،  الــدراســي  املنهج  مقرر  وفــق 
بعدة  وإملامهم  مهنيا  تأهيلهم  بقصد 
ومهنة  القضاء  مهنة  تخص  قضايا 

املحاماة.

آداب وأخالقيات مهنة   القضاء   ومهنة المحاماة



سري

كاد رئيس الحكومة سعد العثماني أن يتورط في 
إليه  نسبت  بعدما  مسبوق،  غير  قانوني  نقاش 
»تهنئة« للمنسق الوطني املغربي الحر، إسحاق 
املحامي  على  املنقلبون  انتخبه  الذي  شارية، 
فرض  هاتفيا  اتــصــاال  أن  لــوال  ــان..  زيـ محمد 
العدالة  حزب  من  عضو  ليقوم  األمــور،  توضيح 
الواقعة  بتوضيح  العثماني،  من  بتكليف  والتنمية، 
على صفحته »الفيسبوكية«، بكون رئيس الحكومة التقط 
صورة عادية مع شارية وال عالقة لها بالتهنئة، والتهنئة 
الحكومة  لرئيس  اتهاما  ألصبحت  فعال،  حصلت  لــو 
معروضة على القضاء)..(.بالتدخل في شؤون األحزاب، خاصة وأن القضية الزالت  الطيب العلويمـدير النشر:

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

كواليس

على حكم المغربفكرة عبابو لالستيالء 

هل ارتكب الطبيب الملكي خطئا في تلقيح الملك؟

المناورات اإلسبانية الحتالل جزيرة »ليلى«عندما قاومت السلطات المحلية 

الحسن الثاني ورؤساء أسرار العداء بين نظام 
الجزائر

لطرد البوليساريو من االتحاد المجتمع المدني اإلفريقي يدعو 
اإلفريقي 

14
28

2

3

8

ارتفاع معدالت الشفاء بالمغرب، رغم أن الجميع بفيروس »كورونا« ويتواصل معه يتواصل انخفاض معدل اإلصابات عـلى بركــة اهلل المغرب يحقق في أيام الجائحة ما لم يحققه في األيام العادية 
يعرف ضعف االحتياطات المتخذة في هذا 

الجانب مقارنة مع دول كبرى الزالت تعاني 
الويالت تحت وقع الجائحة، بينما يواصل المغرب 

بنظام صحي يوصف بالهش، تحقيق نتائج 
إيجابية، وقد شرع في تلقيح المواطنين ضد 
»كوفيد 19«.. وربما حققت البالد في ظل 

الجائحة ما لم تحققه في وقت سابق خالل 
األيام العادية، فبالتزامن مع انتشار فيروس 
»كورونا«، نجح المغرب في استصدار قرار 

أمريكي يعترف بمغربية الصحراء، كما ساهمت 
أمطار الخير في تخفيف هول األزمة وأكنها 

»البركة الربانية« تحيط البالد برعايتها..

ملف

تحت األضواء

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور« 

شباط يف فاس، والكل يف فاس ..  وقد تفرقت سري

يدعم  من  بني  االستقالل  حزب  داخل  السبل 

عودة حميد شباط إلى املشهد السياسي، ومن 

يدعو إلغالق الباب يف وجهه، غير أن »الدائرة 

الضيقة« التي ستحسم هذا األمر، الزالت يف طور 

التفاوض، رغم أن كل املؤشرات تذهب يف اجتاه صفقة 

حمدي  بني  هش  تصالح  إعالن  بعد  أخرى  سياسية 

وحميد  احلزب،  الحتكار  يسعى  الذي  الرشيد،  ولد 

األمني  مصلحة  مع  مصلحته  تلتقي  الــذي  شباط، 

العام نزار البركة يف احلد من هيمنة ولد الرشيد.

  

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

العـدد ملـف 

ربورتاج

التقارب المغربي األمريكي يرعب فرنسا

أسبـوع الحـوادث المفجــعة فـي المـغرب

8

6

النهاية  مؤشرات 

�جلز�ئر تغرق يف �إفريقيا 

هل تتجه الحكومة 

لبيع أشعة الشمس 

للمواطنين ؟

أخطر عملية عسكرية 

في تاريخ المغرب

3

24

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

غالبا ما يستعمل المغاربة عبارة »هّزوا ْلَما« في إشارة إلى 

وضع ميؤوس منه وال يمكن إصالحه، وقد غرقت الجزائر 

فعال في أطروحاتها المتجاوزة، على المستوى اإلفريقي، 

لتكون النتيجة هي »طردها« ديمقراطيا من أهم لجان االتحاد اإلفريقي 

في القمة التي انعقدت نهاية األسبوع المنصرم، بتقنية »الفيديو 

كونفرونس«، وعلى رأسها مفوضية السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي، 

وهي أهم هيئة داخل االتحاد اإلفريقي، اكنت تترأسها الجزائر 

وتستعملها في الدعاية ألطروحات معادية للوحدة الترابية، بالمقابل، 

حقق أصدقاء وأنصار المغرب، نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بالوصول 

إلى عضوية أهم المؤسسات التقريرية اإلفريقية.. وقد تكون هذه مجرد 

بداية لمسح »تاريخ انحياز« بعض الدول ألطروحة البوليساريو، ولَم ال مسح 

الجمهورية الوهمية من الوجود اإلفريقي، ألن الغريق ال يمكنه إنقاذ 

غريق آخر، وربما لن تغرق جبهة البوليساريو وحدها، بل ستغرق معها 

أيضا دولة الجزائر، طالما أن الرياح تتحرك فوق البحر)..(.

تفاصيل أخرى  يف     »حتليل إخباري« 
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را، عن 
، املنعقد مؤخ

وزاري
س ال

ر املجل
لم يسف
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يف  ركن  »بني السطور«
تفاصيل أخرى  

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

جريدة التحليالت السياسية - األخبار السرية - واملعلومات اخلاصة
مستقلة - محايدة - تسبق األحداث - متخصصة يف األخبار

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي )48 عدد(

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 190 درهما 
 »DOUNIA PRESSE«  لصالح شركة

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
  RABAT - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

لقد عشت مع هؤالء العمالقة في بيت يسمع فيه صوت املوسيقار فريد 
أراد لي أن أشب في بيت ال  القدر  الليل، ذلك أن  األطرش الشجي طوال 
أسمع فيه إال خالي الحاج بوبكر يردد أغاني فريد األطرش، بل ال يتخلف 
»أول  عن أي لقاء معه عندما كان يزور املغرب، وأخي عثمان وهو يردد 
الهمسة« في كل مكان من البيت وحتى في الحمام، وكل عائلتي مهووسة 

بصور ومجالت هذا الفنان لدرجة أني حفظتها دون أن أفهم معانيها:
ما ليش أمل يا حبيبي فيك غير نشوفك بعيني 

خلي الجمال والحسن عليك
وأنا الغرام والحب علي 

والدتي  رفقة  أصهاره  على  يتردد  كان  الذي  والــدي  أن  مرة،  وحدث 
من  اشترى  التي  العرب«  »صوت  بإذاعة  الوطنيني  ككل  مهووسا  وكان 
ال  البعيدة،  املوجات  التقاط  على  قادر  طراز  آخر  من  كبير  راديو  أجلها 
بنقرات  اللون  أسود  األملاني  »جرانديك«  نوع  من  بصورته  أحتفظ  زلت 
النارية  وللخطابات  القاهرة«  لـ»صوت  مباشرة  لالستماع  أنيقة  عاجية 
لعالل الفاسي في وقت متأخر من الليل، ويحكي لي أخوالي أنه بالرغم 
من كثرة االحترام الذي كانا يكنانه له، فقد ذهب مهروال من غرفة نومه 
بغرفته  ليلتحقا  سباتهما  من  وأفاقهما  نائمني،  وهما  غرفتهما  إلــى 
لفريد  ينقل مباشرة حفلة  كان  الذي  املذيع  القاهرة صوت  ويسمعان من 
األطرش وهو يغني »عدت يا يوم مولدي«، وتضطر اإلذاعة لقطع السهرة 
وأخذ امليكروفون من جديد على غير عادة النقل املباشر، ويتدخل املذيع: 
))سيداتي سادتي، آسف على قطع سهرة املوسيقار فريد األطرش، ألنقل 
لكم مشهدا ال يخطر على البال، إنني أرى الجماهير تقطع أقمصتها من 
النشوة والبكاء والعويل والتصفيق رجاال ونساء، عندما وصل فريد إلى 
مقطع: أنا عمر بال شباب وحياة بال ربيع((، وكان أخوالي رحمهما هلل، 
كلما حال ضيوفا علي، أثمن هدية وأغلى طعام كنت أهديه لهما، سهرات 
آتي  التي كتبت بشأنه، بل كنت  النادرة والكتب واملقاالت  فريد األطرش 

لهما بموسيقيني لعزف أغانيه املفضلة لديهما..
وقد كنت على غير العادة، أترك دائما هواتفي مشتغلة حتى في حالة 
بأنني  يتواصل معي  فيظن جميع من  اإلشارة مسترسلة،  نومي، وتبقى 
صحية  هل  أدري  ال  عــادة  هي  حني  في  لألنترنيت،  استخدام  حالة  في 
املرافعات  أو  املحاضرات  أو  املفضلة  األغاني  بعض  أترك  ولكني  ال،  أم 
لتسهيل استجالب نومي، وبصفة أتوماتيكية، ينتقل هاتفي من برنامج 
إلى برنامج، ألجد نفسي في الصباح وقد استنفذت البطارية على آخرها، 
وعندما كنت أفكر في كتابة هذا املقال، اتصل بي أحد القضاة في وقت 
يعشق  بأنه  اآلخر  هو  وأخبرني  األطرش  لفريد  أغنية  لي  وبعث  متأخر 
»كاسيت«،  أغانيه منذ اليوم الذي استخرج من جيب أبيه خلسة شريط 
نوادر  له  أحكي  متأخرة  ساعة  إلى  وبقينا  فريد  مع  كذلك  قصته  وبدأت 
عن الفن الرفيع، ولكن األجمل في ما سمعت وقرأت من حكايات، أنه وقع 
لشاعر رقيق معجب بفريد، وكان ال يقوى على مصارحة من عشقها بحبه، 
الشعراء  قلوب  إلى  الغريب  اإلحساس  بها هذا  يدخل  التي  بالكيفية  وال 
والفنانني ويلهمهم قصائد ومقاالت يتساءلون بعدها فيما إذا كانوا هم 
أغنية  أن يهدي حبيبته مقطعا من  الشاعر  ارتأى  فقد  كتبوها فعال،  من 

فريد األطرش:
أنا عمر بال شباب
وحياة بال ربيع  

أشتري الحب بالعذاب 
أشتريه فمن يبيع 

لكن حبيبته أجابته بجواب لم يخطر على بال أحد، بل ربما حتى على 
بال كامل الشناوي وال فريد األطرش، ولربما كانت فنانة أكثر منهما فصاحة 
وبالغة وكرما وصاحبة إحساس أرق من أحاسيسهما، ألن إحساس املرأة 
له عدة وجوه وإحساس الرجل وجه واحد كما يقولون، والحب ال يباع وال 
ال  »أنا  له:  فقالت  وجــوه،  كذلك  وللعطاء  مستمر  عطاء  هو  وإنما  يشترى 
أبيع«، وكانت أكرم منه عندما قالت له: »أنا أهديه«.. فأغمي عليه من شدة 
الفرحة وقيل في الحكاية بأنه لم يستفق من نشوته حتى بعث لها بقصيدة 
شعرية، ربما لم يغنيها فريد األطرش ولكن غنتها عاشقة الشاعر فيما بعد 

ألنها كانت فنانة بالسليقة وجميلة وعذبة وكريمة ورقيقة.

»يوم بال غد« �أو »عدت 
يا يوم مولدي«

يتبع

العدد: 1551 من 11 إلى 17 مارس 2021

الفنانة سعيدة 
شرف تدخل مجال 

البرامج تقديم 
 في رمضان

الفنانة  تقدم  أن  املنتظر  من 
املــغــربــيــة ســعــيــدة شـــرف، 
شهر  خــالل  تلفزيا  برنامجا 

رمضان املقبل.
ــا ذكــــره مــوقــع  وحــســب مـ
فإن سعيدة ستطل  »بلبريس«، 

الشهر  طيلة  املشاهدين  على 
 ،»tv »شدى  قناة  عبر  الكريم، 
مشاهير  ستستضيف  حيث 

ونجوم الساحة الفنية.
ــوص مــحــتــوى  ــ ــص ــ ــخ ــ وب
الفنانة  حــرصــت  الــبــرنــامــج، 

صحراوية  ملسة  يضم  أن  على 
التصوير،  ديكور  في  خاصة 
التجميل  وصفات  ستقدم  كما 
إلى  باإلضافة  بها،  الخاصة 
الذي  البرنامج  في  فقرات  عدة 

مدته 45 دقيقة.

املغربية  الــفــنــانــة  وجــهــت 
املرأة  إلى  رسالة  رشيدة طالل، 
ملتمسة من  العاملي،  في عيدها 
وتقديرهن،  احترامهن  الرجال 
اعتبارا لكونهن نصف املجتمع.
ــدة طـــالل  ــ ــي وعــــايــــدت رشــ
أن  معتبرة  املغربيات،  النساء 
وهي  املجتمعات  ترتقي  باملرأة 
إلى  داعــيــة  الــنــشء،  تربي  مــن 
وتقدير  واحترامهن  تشجيعهن 

املجهودات التي يبذلنها.
عبر  طــالل،  رشيدة  وطالبت 
بمناسبة  فــيــه  ظــهــرت  فــيــديــو 
اليوم العاملي للمرأة، جمهورها 
وخاصة الرجال منهم، باالهتمام 
وتوفير  تعنيفها،  وعدم  باملرأة 
للقيام  لهن،  الجيدة  الــظــروف 

بأعمالهن الجبارة.
ــو  ــدي ــي ــف ــي ال ــ ــق ــ ول
تفاعال كبيرا من طرف 
حيث  طالل،  متابعي 
مجموعة  ــر  ــب اعــت
مــن الــنــشــطــاء أن 
املغربية  ــرأة  ــ امل
الدعم  تستحق 
واالحـــــتـــــرام 
والــتــشــجــيــع، 
لها  اعــتــرافــا 
بــمــا تــبــذلــه 
فـــــــــي حـــق 
وفي  أسرتها 
املجتمع  حق 

بصفة عامة.

الفنانة طالل 
تخاطب الرجال 
بالمرأة لالعتناء 

كليب »نبغيك ياّما« لنصر ميكري يكرم جميع األمهات
الكليب  ميكري،  نصر  الفنان  أطــلــق 
ــهــذه الــســنــة تــحــت عــنــوان  الــثــالــث ل
اليوم  بمناسبة  ــا«،  ــاّم ي »نبغيك 

العاملي للمرأة.
بعد  ــيــب  ــكــل ال ــذا  ــ ه ــي  ــأتـ ويـ
»جــات  السابقتني،  األغنيتني 
اللتان  و»وقــتــاش«،  مشات«  أو 
في  التوالي  على  إصدارهما  تم 
شهري يناير وفبراير املنصرمني، 
العاملي  باليوم  لالحتفال  وذلك 
للمرأة وتكريما لجميع األمهات.
عمل  ثمرة  هو  ياّما«  »نبغيك 
الفنان  عليه  اشتغل  إبــداعــي 

نصر خالل فترة الحجر الصحي، 
لتأليف  الفرصة  انتهز  حيث 
عنها  الكشف  أغاني سيتم  عدة 

للجمهور طوال سنة 2021.
األسلوب  وبهذا  الزخم  بهذا 
ميكري  نصر  يؤكد  املوسيقي، 

قدرته على إثراء »امليكري 
مانيا« التي أسسها 

والـــــده الــراحــل 
ــار  ــقـ ــيـ ــوسـ املـ
حــــــــســــــــن 

ميكري. 

قناة كردية تصدم عشاق كاظم الساهر 
الكردية،   NRT قناة  نشرته  تقرير  تضمن 
الفنان  عــن   ،2021 مــارس   2 الــثــالثــاء  ــوم  ي
العراقي كاظم الساهر، وكان بمثابة »صدمة« 
حياة  عن  التفاصيل  بعض  القيصر،  ملحبي 
بني  وبالضبط  الشهرة،  قبل  الساهر  كاظم 
يعمل  الفنان  كان  حيث  و1981،   1976 سنتي 
»كــان يتناول  مــدرســا، مع اإلشـــارة إلــى أنــه 

الطعام والشراب على حساب أهل القرية«.
وجاء في التقرير، أن »كاظم اقترض مبلغا 

ماليا من إحدى األسر قبل الشهرة، ولكنه لم 
التي  والسيدة  الدين،  يسدد  ولم  بوعده،  يف 
»كاظم  وأيضا:  توفيت«،  املبلغ  ذلك  منحته 
الذين  القرية  أهل  لزيارة  يرجع  لم  الساهر 
فيها  يعيش  كــان  التي  الفترة  في  ســانــدوه 

بقريتهم«.
كبير  بشكل  الفيديو  هذا  تــداول  وتم  هذا، 
وتساءل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
املعلومات  صحة  مدى  عن  املواقع  هذه  رواد 

التي أشار إليها التقرير.



المتورطون في انقالب الصخيرات

حياة البذخ واملجون عند الكولونيل ال�شلواطي
رأسه  مسقط  من  مقربة  على  وأنــه 
االثنني،  إخوته  وأن  تازة،  إقليم  في 
العناصر  أنشط  من  ومحمد،  أحمد 

أيضا في تلك املنطقة.
وقد مكنته مهامه كعامل في إقليم 
وجدة من أن يزيد صداقته بالجنرال 
أوفقير وزير الداخلية تمتينا، وذهب 
إلى أبعد من ذلك، فتصاهر مع السيد 
في  الدولة  كاتب  العالم،  بن  محمد 

يقال  كان  الذي  والرجل  الداخلية، 
أوفقير،  الجنرال  ظل  أنــه  عنه 

الكولونيل  أخ  زفـــاف  وكـــان 
ــدس  ــن ــه ــي، امل ــواطـ ــلـ ــشـ الـ
ببنت  الشلواطي  الفالحي 
الــعــالــم، حــدثــا اهتز  بــن 
ــيــم، وتــقــاطــرت  ــل ــه اإلق ل
الــفــاخــرة على  الــهــدايــا 
كانت  اللتني  العائلتني 
لهما وقتها الكلمة العليا 

على اإلقليم.
قليلة،  ــوات  ــن س وفـــي 

ضيعات  أحسن  أصبحت 
الفالحة املمتازة باإلقليم في 

الشلواطي،  الكولونيل  ملك 
وضيعة  الــنــاضــور،  فــي  ضيعة 

السهول  فــي  وضيعة  تاهلة،  فــي 
بحرية،  يخوت  وثالث  الرباط،  قرب 

السياحية  واملنشآت  البناء  وقطع 
والشركات كلها في ملك الشلواطي.

تقع  وجــدة  مدينة  لــكــون  ونــظــرا 
ولكون  الــجــزائــريــة،  الــحــدود  على 
الجزائريني كانوا يودون املجيء إلى 
املغرب بكثرة، ولكون املغاربة كانوا 
وفي  بكثرة،  للجزائر  السفر  يودون 

فيها  كانت  التي  السياسة  ظــروف 
املعارضة  منظمات  من  عدة  عناصر 
وراغبة  بالجزائر،  ملتجئة  املغربية 
املــغــرب، تبلورت  إلــى  الــدخــول  فــي 
وأصبحت  السفر  جـــوازات  أهمية 
للسماسرة،  بالنسبة  رابحة  تجارة 

حتى أن جواز السفر املغربي أصبح 
يباع بألفي درهم للواحد، وطبعا كان 
الشلواطي  الكولونيل  اإلقليم  عامل 
الرابحة،  التجارة  هذه  ثمار  يجني 

مما وفر له ثروة طائلة.
الشلواطي  الكولونيل  سند  ولكن 
وألسنة  ــا،  ــوي ق كـــان  الـــربـــاط،  ــي  ف

الصمت،  ــى  إل مــربــوطــة  املــعــارضــة 
في  املـــزري  الــوضــع  هــذا  فاستمر 
في  يكن  لم  ما  حدث  أن  إلى  اإلقليم 

الحسبان..
ساهرا  الشلواطي  الكولونيل  كان 
جاءه  عندما  مساء،  ذات  رفاقه  مع 
خبر قيام ثورة ليبيا ضد نظام امللك 
إدريس، فرفع كأسه إلى األعلى وقال: 
))لنشرب على نخب هذه الثورة.. 
في انتظار أن نشرب على نخب 
الخبر  وتسرب  ثورتنا((، 
ــاط وصـــدر في  ــرب ــى ال إل
نفس الليلة قرار توقيف 
الشلواطي  الكولونيل 
جديد  ــن  م ــه  ــع ووض
رهن إشارة الجيش، 
فالحسن الثاني إذن 

كان يعرف نواياه.
ــــت صــدمــة  ــان ــ وك
املقال،  للعامل  كبيرة 
نفسه  في  ثقته  ولكن 
ــده املــالــي  وفـــي رصــي
أوفقير،  الجنرال  ودعم 
تزعزع  أن  من  أكبر  كانت 

عزيمته.
وال شك أن رصيد الشلواطي 
لم يكن فقط صداقاته في الرباط وال 

هو  آخر،  شيئا  بل  الكثيرة،  أمواله 
املرعبة،  ونظراته  القوية  شخصيته 
العاصمة  الــربــاط  إلــى  عــاد  وهــكــذا 
ــه  ــارات بــمــوكــبــه ومــســاعــديــه وســي
وزوجته، وحتى صديقاته العديدات، 
التفسح  فــي  النهار  يقضي  وكــان 
بمراكبه  الشواطئ  عبر  والجوالت 

ــار والــرحــالت،  الــشــراعــيــة، واألســف
السهر والرقص ومغازلة  والليل في 
ــدات املــتــزوجــات  ــســي ــس وال ــ األوان

واملطلقات.
ــرات  ــخــاب امل أجـــهـــزة  جــمــيــع  إن 
الذي  الشخص  أن  متأكدة  العاملية 
اختطاف  فــي  أســاســيــا  دورا  لعب 
واختفى،  بنبركة  املــهــدي  السيد 
هو  مستعارا،  اسما  يحمل  كان  ألنه 
الشتوكي، وهو الذي استدرج املهدي 
به  اتصل  بعدما  باريس  إلى  بنبركة 
عنه  وبحثت  وجنيف،  القاهرة  في 
العدالة  وأنكرت  الفرنسية،  العدالة 
املغربية وجوده، وبقي سرا غامضا 
سوى  يكن  لــم  بنبركة،  قضية  فــي 
كان  ــذي  ال الشلواطي،  الكولونيل 
الذي  التونزي،  املسمى  في  يتحكم 
كان ينفذ تعليمات الشلواطي، وهذا 
الدور الذي لعبه في هذه القضية هو 
عن  منزها  يبقى  بأن  له  سمح  الذي 
كلها،  هفواته  رغم  واالنتقاد  العقاب 
ولعله الرجل الذي كان يعرف كثيرا.. 
أجهزة  كــانــت  الــذي  الــرجــل  ولعله 
الدولة تترقب الفرصة للتخلص منه، 
الزعيم  ثقة  على  يحصل  لم  ولعله 
بسهولة،  بنبركة  املــهــدي  املغربي 
في  مباشر  اتفاق  على  كانا  ولعلهما 
عدة نقط، ولعله غدر باملهدي بنبركة 

كما غدر املذبوح بالفقيه البصري.
على  حريصا  املــذبــوح  ــان  ك ــد  وق
على  الــشــلــواطــي  تــعــيــني  يــتــم  أن 
للجنرال  خلفا  املدرعات  قوات  رأس 
الغرباوي، وكان تعيينه قاب قوسني 

أو أدنى.
أي   ،1971 يوليوز  يوم سابع  وفي 
الصخيرات،  عملية  قبل  أيام  ثالثة 
تتالطمه  سكرانا  الشلواطي  كــان 
مقهى  قرب  »الماما«  مطعم  جــدران 
»الدولتشي فيتا« بالرباط حتى ساعة 
مبكرة من صباح ثامن يوليوز، وفي 
مجموعة  وســط  كــان  يوليوز،  ثامن 
يلعب  الــجــمــيــالت  ــدات  ــســي ال مــن 
يوليوز،  تاسع  صباح  حتى  البوكر 
به  التقيت  يوليوز،  تاسع  وصباح 
حي  بقال  متجر  فــي  شخصيا  أنــا 
»طوطال«، وكان يشتري  السويسي، 
فسألني  الــغــذائــيــة،  املـــواد  بعض 
ــت  ــل.. وســألــنــي هــل الزال أعــم عما 
فأجبته:  كلها..  موقوفة  جــرائــدي 
شيئا  تنتظر  وهــل  لــي:  فقال  نعم، 
يرأسها  التي  كهذه  حكومة  من  آخر 
شخص مثل أحمد العراقي؟ ثم عقب 
األيام  في  للبيت  عندي  تعال  قائال: 
ولكنك  مــا،  شيئا  لنسهر  الــقــادمــة 
سيارته  ركب  ثم  غــدا)...(،  ستتفرج 

املرسيديس الصفراء واختفى.
عاشر  يوم  هو  التالي  اليوم  وكان 

يوليوز.

الشلواطي  العربي  الكولونيل 
ــذي يــعــد الــشــخــص الــثــالــث في  الـ
الفاشلة،  للثورة  املسير  الجهاز 
فقد  فيها،  رجــل  ــوى  أق هــو  وربــمــا 
كانت  الرجال..  من  آخر  صنفا  كان 
ورغم  والحصر،  العد  تفوق  ثروته 
منطقة  من  متوسطة  عائلة  من  أنه 
أهرمومو، مقر املدرسة التي انطلق 
صداقته  أن  إال  ــهــجــوم،  ال منها 
جعلته  أوفقير  بالجنرال  الحميمة 
يرتقي سلم الرتب العسكرية بسرعة 
مذهلة، ويجمع الثروة بسرعة أكبر.
ــه الــطــويــل  ــوام ــده ق ــاع ــد س ــق ول
يصبح  أن  على  الشابة  ومالمحه 
يحيى  وأن  الجيش  جــوان«  »دون 
في  مــا  بكل  بــوي«  »الــبــالي  حياة 
الكلمة من معنى، وهو أيضا عصبي 
مقطب الجبني سريع الحركة، مر من 
نفس املراتب التكوينية في الجيش 
قدم  ولكنه  عبابو،  منها  مر  التي 
أهمها  كان  جبارة،  خدمات  للجيش 
التدخل  فرقة  تأسيس  على  إشرافه 
الفرقة  تلك  الجيش،  في  السريعة 
التي كانت تنال اإلعجاب والتقدير، 
استطاعت  التي  هي  الفرقة  وهــذه 
الرباط،  في شوارع  الثوار  مواجهة 
فرقة  أي  تنظيمها،  لــقــوة  نــظــرا 

التدخل السريعة.
الجنود  بعض  كــان  ــوم،  ي وذات 
سقط  عسكرية  بعمليات  يقومون 
أثناءها أحد الجنود في نهر غارق، 
ولكن  إنقاذه،  من  أحد  يتمكن  ولم 
لم  أيــضــا  هــو  الشلواطي  رئيسه 
يتعلق  األمــر  وكــأن  بالحادث  يهتم 
بحادث عادي، فلم يسجل حتى اسم 
ولم  العمليات،  تقرير  في  الجندي 
الخبر  تسرب  أن  إلى  بموته  يخبر 
سريعا  التي  العليا  القيادة  إلــى 
على  وأحيل  الشلواطي  أوقفت  ما 
مكتب األبحاث والدراسات بالقيادة 
العليا، حيث بقي شبه عاطل.. ولكن 

دائما برتبته العسكرية.
إقليم  على  عــامــال  عــني  وعندما 
لألعمال  تفرغ   ،1965 سنة  وجــدة 
خصوصا  املـــال،  ولجمع  اإلداريـــة 

بقلـم :
مصطفى العلوي
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إن جميع أجهزة المخابرات العالمية متأكدة 
أن الشخص الذي لعب دورا أساسيا في اختطاف 

السيد المهدي بنبركة واختفى، ألنه كان يحمل اسما 
مستعارا، هو الشتوكي، وهو الذي استدرج المهدي 

بنبركة إلى باريس بعدما اتصل به في القاهرة وجنيف، 
وبحثت عنه العدالة الفرنسية، وأنكرت العدالة المغربية 

وجوده، وبقي سرا غامضا في قضية بنبركة، لم 
يكن سوى الكولونيل الشلواطي، الذي كان 

يتحكم في المسمى التونزي، الذي كان 
ينفذ تعليمات الشلواطي

الكولونيل الشلواطي يوم إعدامه


